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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos onze dias do mês de junho 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 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 14ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna Livre o 
Coordenador Regional de Jovens FETAG, explanando sobre o 1º encontro 
de Jovens Trabalhadores Rurais.  Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 079/2007 –  Encaminha Projeto  de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº 080/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 081 /2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 082 /2007 –  Encaminha Projeto  de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 083/2007 –  Encaminha Projeto  
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 084/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 122/2007 - "Abre 

crédi to especial  referente repasse do Governo Estadual através do 
Programa Municipalização solidária fração Hospitais Públ icos, referente 
ao exercício de 2006, no valor de R$ 76.000,00,  al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 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  Orçame ntária Anual e 
suas al terações" –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 123/2007 -  

"Abre crédi to suplementar por saldo financeiro do recurso: Programa PETI 
Jornada Urb 1216, referente exercício de 2006,no valor de R$ 546,21 
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 124/2007 –  
"Abre crédi to especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 
8.400,00,  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 d ispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 125/2007 - "Abre crédi to suplementar no 

Orçamento Municipal , no valor de R$ 6.700,00 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  
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Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a  Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 126/2007 -  
"Rati f ica protocolo de intenções com a finalidade de insti tuir o Pró -Sinos 
Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos” – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 127/2007 - "Abre 

crédi to especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 39.100,00,  
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 izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 128/2007 - "Dá nova redação ao art. 48º da Lei  Municipal  nº 5.217, 
de 29 de maio de 2007 - que Dispõe sobre a Polít ica Municipal  de 
Proteção aos Direi tos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, 
Serviços Especiais de Proteção à Criança e ao Ad olescente, e Dá Outras 
Providências” –  Poder Executivo. Of.  444/2007 - Encaminha respostas 
Requerimentos 145 e 174 dos Vereadores  –  Poder Executivo. Of. 
003/2007 - Convida Vereadores para uma reunião no dia 12 de junho às 
14hs e 30 min. no Gabinete da Secretaria Extraordinária de Relações 
Insti tucionais referente à demanda da Consulta Popular 06/07 – 
COMUDE. Of. 557/2007 - Resposta ofício 183/07 do Vereador Feru lio 
J.Tedesco –  Secretaria da Segurança Públ ica. Ofício nº 070/2007 - 
Convite Reunião da Comissão Especial  dia 02 de junho às 14 horas. No 
auditório da Universidade Luterana do Brasi l  em Gravataí  - Comissão 
Especial  da Bacia do Rio Gravataí . INDICAÇÃO Nº 045/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL E RENI GERMANO DA SILVA- “Seja real izada a inclusão 
da Rua Alberto Pasqualini  como Zona Comercial  1 (ZC1), junto à  Lei 
Complementar 044/06 que Insti tui  o Plano Diretor Participativo de 
Desenvolvimento Urbano do Município”.  INDICAÇÃO Nº 046/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E FLÁVIO VON SALTIÉL- “Seja real izada uma 
Campanha para o recolhimento de Pneus velhos, tendo em vista que 
várias borracharias  não tem onde colocar os mesmos”. INDICAÇÃO Nº 
047/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- "Que o Município de SAP se 

enquadre ao Programa de Eficiência Energética, objetivando o combate 
ao desperdício e eficientização de equipamentos,  tendo em vista a 
necessidade da CEEE em atender uma norma da ANATEL, junto aos 
Poderes Públ icos, onde há necessidade de cadastramento de próprios 
municipais (escolas, autarquias e fundações), a exemplo do Insti tuto 
Hospitalar Santo Antônio que já se encontra cadastrado junto ao referido 
órgão". INDICAÇÃO Nº 048/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E FERULIO 
JOSE TEDESCO- “Seja implantado sistema de publ icação, junto ao si te 

oficial  do Poder Executivo Municipal , das ações judiciai s propostas contra 
a Prefei tura Municipal , suas autarquias e fundações públicas, inclusive 
movidas por servidores públ icos, assim como o cumprimento das 
respectivas decisões”.  Of. Nº ref.  003821/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 6.346,69 – Ministério da Saúde. Of. Nº ref. 001051/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 12.500,00 –  Ministério da Saúde. Of. Nº ref.  
009675/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. 
Of. Nº ref. 010093/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 – 
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Ministério da Saúde.  Of. Nº ref. 003999/MS/SE/FNS –  Informa a liberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
16.200,00 –  Ministério da Saúde. Of. Nº ref. 014186/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 9.120,00 –  Ministério da Saúde. Of. Nº ref. 
005768/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 –  Ministério da Saúde. 
Comunicado nº CM069498/2007 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros referente a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.852,40 –  Ministério da 
Saúde. Requerimento nº 192/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de 

Congratulações ao Exmo. Sr. Jerônimo Goergen, Deputado Estadu al do 
PP, por  ter sido elei to por aclamação como Presidente Estadual do PP.  
Requerimento nº 193/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Sol ici ta a destinação 
de um vigi lante para atuar junto à Escola Santa Inês.  Requerimento nº  
194/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a Brasil  Telecom 
revisão do telefone públ ico na localidade de Miraguaia junto ao Posto 
Charrua. Requerimento nº 195/2007 –  PODER LEGISLATIVO - Voto de 
pesar pelo falecimento da Srª Corál ia Ramos Bemfica. Requerimento nº 
196/2007 –  PODER LEGISLATIVO-  Voto de pesar pelo falecimento da Srª 
Anita Massulo Maciel . Pedido de Providência nº 259/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Revisão da i luminação públ ica na Rua Mostardeiros, próximo 
ao nº 321. Pedido de Providência nº 260/2007 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- I luminação Públ ica na localidade de 
Campestre Velho. Pedido de Providência nº 261/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Construção de um bueiro na estrada da 
localidade de Campestre Velho próximo a propriedade do Sr.  Nelson 
Junek na divisa de SAP-ROLANTE. Pedido de Providência nº 262/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Reforma da ponte próximo à  

residência do Sr.  Antônio Lopes de Campestre Velho.  Pedido de 
Providência nº 263/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Ensaibramento e 

patrolamento da Rua Fernando Ferrari . Pedido de Providência nº Pedido 
de Providência nº 264 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Recuperação da estrada geral  da local idade de Ribeirão, bem como a 
recuperação das pontes desta estrada. Pedido de Providência nº 
265/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Desentupimento do 
bueiro na Rua Ângelo Tedesco em frente ao número 1763 no bairro 
Lomba da Páscoa. Pedido de Providência nº 266/2007 - JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de saibro e envaletamento da 

Travessa Sel istre após o Loteamento Açores.  Pedido de Providência nº 
267/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de lâmpadas na 

rua da Escola Estadual Antônio Carlos.  Pedido de Providência nº 
268/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Troca de lâmpadas queimadas e 

desentupimento do esgoto na Rua Santa Terezinha, em frent e ao número 
48. Pedido de Providência nº 269/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Troca de Lâmpadas no final  da Rua Marechal Floriano Peixoto 
nas proximidades dos números 1352 e 1364.  Pedido de Providência nº 
270/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Revisão da i luminação públ ica 
na localidade de Miraguaia até a divisa de Glorinha.  Pedido de 
Providência nº 271/2007  –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Revisão 
da i luminação públ ica na local idade de Miraguaia até a divisa de 
Glorinha. Recuperação da ponte existente antes da saibreira conhecida 
como Zé Bueno. Pedido de Providência nº 272/2007  –  SATURNINO 
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CORREA DA SILVEIRA- Recuperação da estrada das local idades de Alto 

Ribeirão passando Morro da Agasa até o encontro da RS-30. Pedido de 
Providência nº 273/2007  –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

Conclusão das obras de calçamento da Rua Danton Pasqual i  da Rosa.  
Antes de colocar a palavra à disposição dos Senhores Vereadores o Sr. 
Presidente solici tou um minuto de si lêncio pelo falecimento da Srª Corál ia 
Ramos Bemfica, que foi  uma presença constante nesta Casa, bem como 
em reconhecimento pelo excelente trabalho que efetuou em prol  do 
município. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Cumprimentou o Presidente pela iniciativa de homenagear a 
Dona Corál ia com um minuto de si lêncio, fazendo apenas uma correção 
dizendo que a mesma estava semanalmente nesta Casa, colhendo 
subsídios para seus l ivros, conversando, trocando idéias, deixando um 
legado para o povo patrulhense, no que se refere à cul tura e à educação. 
Referiu-se ao Programa de Eficiência Energética, lembrando que em 2006 
sol ici tou à CEEE que substi tuísse as lâmpadas incandescentes por 
f luorescentes. Manifestou a sua satisfação pelo município ter sido 
contemplado, há dias atrás, com este benefício, que ofer ece uma 
economia de 40% na energia. Da mesma forma, veri f icou a possibil idade 
de que os hospitais e as escolas pudessem se incluir na troca do sistema 
de iluminação, fazendo com que a economia chegue a 60% de economia.  
Informou que a partir de 2007 se estendeu os benefícios desse programa 
aos Postos de Saúde e escolas municipais,  portanto solici tou ao Sr. 
Prefei to que inclua o município no Programa de  Eficiência Energética, 
proporcionando maior economia de energia, conseqüentemente, maior 
economia aos cofres públ icos. Solici tou uma correção para que seja 
substi tuindo a agência reguladora da ANATEL por ANEEL. Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de 
Congratulações aos Festeiros , Párcoco e comunidade da localidade de 
Barrocadas em Louvor ao Sagrado Coração de Jesus.  Destacou as 
qualidades da localidade de Barrocadas, que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento do Município.  Disse que necessi tou se deslocar até a 
cidade de Tramandaí para ti rar uma negativa do INSS, uma vez que a 
agência de Santo Antônio não fornece tal  documento. Manifestou a sua 
indignação por esse serviço não mais ser oferecido na cidade. Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 122/2007 - "Abre crédi to especial  referente 

repasse do Governo Estadual através do Programa Municipalização 
sol idária fração Hospitais Públ icos, referente ao exercício de 2006, no 
valor de R$ 76.000,00,  al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 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 e suas al terações" – 
Colocado em discussão,  manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse ser esta uma boa notícia.  Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Disse que, embora tardio, chega este recurso para o Hospital 

Municipal , salientando que há um acompanhamento permanente, bem 
como um grande empenho pessoal da Srª Aglaé Regina, para que o 
mesmo fosse l iberado.  Colocado em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 123/2007 - 

"Abre crédi to suplementar por saldo financeiro do recurso: Programa PETI 
Jornada URB 1216, referente exercíc io de 2006,no valor de R$ 546,21 
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altera 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" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com  
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 124/2007 –  "Abre crédi to 

especial por Redução Orçamentária, no valor de R$ 8.400,00,  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 izes Orçamentár ias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 125/2007 - 

"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
6.700,00 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 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações" – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.  PROJETO DE 
LEI Nº 126/2007 - "Rati fica protocolo de intenções com a finalidade de 
insti tuir o Pró-Sinos Consórcio Públ ico de Saneamento Básico da Bacia  
Hidrográfica do Rio dos Sinos” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com  
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 127/2007 - "Abre crédi to 
especial  por Redução Orçamentária, no valor de R$ 39.100,00,  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 izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 128/2007 - 
"Dá nova redação ao art. 48º da Lei  Municipal  nº 5.217, de 29 de maio de 
2007 - que Dispõe sobre a Polít ica Municipal  de Proteção aos Direi tos da 
Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, Serviços Especiais de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, e Dá Outras Providências” – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 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 su as 
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 
manifestou-se o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse 
que o Projeto estava em tramitação na Comissão, que encaminhou para 
votação, por achar que alguém ti rou proveito deste projeto que era para a 
construção do Centro Múlti plo Uso no bairro Bom Princípio, que teve o 
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início do seu processo em 2003/2004, fazendo parte do plano de governo 
da atual administração. Sal ientou ter acompanhado o andamento do 
processo, tendo sido descoberto, posteriormente, que o valor não seria 
suficiente para a real ização deste Projeto. Espera que o Poder Executivo 
proceda a uma manifestação públ ica para que a comunidade , 
principalmente os moradores do Bairro Bom Princípio,  saiba o que 
ocorreu, uma vez que fazia parte do Plano de Governo. Disse que pelos 
motivos apresentados a Bancada do PP vai  se abster de votar. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Com relação ao projeto 103, disse que esta 

Casa está votando a devolução dos valores, devidamente corrigidos, sem 
que a Administração tivesse tocado neste dinheiro. Salientou que esta 
Casa tentou dar sua contribuição, em Brasíl ia, para que fosse encontrada 
uma solução na tentativa de viabi lizar o Projeto, mas infelizmente,  por  
parte do Ministério, não houve a concordância para a substi tuição ou a 
troca de projeto. Ressaltou que, na questão do tempo, a Prefei tura tenha 
pecado. Disse o Vereador que o Projeto colocado à disposição da 
Prefei tura pelo Ministério torna-se muito caro, no total  de R$ 300.000,00, 
sendo que a União disponibil izou ao município R$ 80.000,00,  tornado-se 
inviável a concretização do mesmo, embora tenha no Plano de Governo, a 
construção do Centro Múltiplo Uso. Acredita que o atual  Prefei to terá todo 
o interesse em buscar desenvolver um projeto mais viável  neste sentido. 
Disse ser favorável ao mesmo, não cabendo se abster ou votar contrário 
ao mesmo, sob pena da Administração Públ ica sofrer prejuízos. Em 
aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que toda a verba 
oriunda do Governo Federal  exige uma contrapartida do Município em, no 
máximo, 20%, portanto num projeto de R$ 300.000,00 se captou R$ 
80.000,00 com a contrapartida do município totalizaria R$ 96.000,00, 
sendo inviável para o município bancar esta obra. Acredita na 
necessidade desta Casa ser coerente e responsável na devolução destes 
valores com a devida correção. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Disse que várias tentativas de solucionar esta questão foram 

efetuadas pelo Poder Executivo, sal ientando o Edil  que até mesma a 
compra de um prédio foi sondado pelo Poder Público, o que não foi acei to 
pelo Ministério, tornando inviável o mesmo. Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Esclareceu o Vereador que a contrapartida pode ser de 20% até 

40%. Com relação às colocações do Vereador Ferul io, disse que são 
sempre muito precisas, mas lamenta que este dinheiro tenha que ser 
devolvido à União, da mesma forma que lamenta que o Centro Múltiplo 
Uso não tenha se tornado uma real idade. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Lamentou a devolução desta verba, mas destacou que a 
arrecadação do município baixou consideravelmente, portanto não 
haveria possibil idades do município arcar com a contrapartida. Colocado 
em votação, foi  aprovado por cinco votos favoráveis e três abstenções da 
Bancada do PP. PROJETO DE LEI Nº 108/2007  - "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal  a conceder incentivo à Empresa Indústria de Doces 
Santo Antônio LTDA" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 120/2007 –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à  empresa Art  
& Fato's Ind Com de Bebidas Ltda”  –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com parecer favorável da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 
121/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à 
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Empresa KL da Si lva” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável da Comissão. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 010/2007  –  FERULIO JOSE TEDESCO - "Concede Título de Cidadania 
Patrulhense" - IRMÃ CLÁUDIA CRIST - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com parecer favorável da Comissão.  PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2007 –  BANCADA DO PP- “Concede 
Título Honorífico de Cidadã Eméri ta  de Santo Antônio da Patrulha ” 
CARMEM ALMINHANA MONTEIRO- Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável da Comissão. Os Requerimentos, inclusive os verbais, 
e as indicações foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foram aprovados por unanimidade.  
Foi solici tado pelo Presidente que a Comissão se posicionasse a respeit o 
do Projeto de Lei nº 045/2007 em virtude de o  prazo estar se esgotando. 
PROJETO DE LEI Nº 045/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 

transferi r incentivos concedidos às Empresas Comal Comécio de Arroz 
Ltda, para a Empresa Gomes Beneficiamento de Arroz Ltda e dá outras 
providências”  –  A Reunião foi suspensa por cinco minutos para 
entendimento sobre o projeto. Reabrindo os trabalhos o Sr. Presidente 
colocou o projeto em discussão para votação.  Manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que este Projeto envolve muito dinheiro 

dos cofres públicos, sendo esta Casa mera homologadora  do Poder 
Executivo, mas tem a responsabi l idade de zelar, cuidar de tudo que 
envolve os destinos do Município. Sal ientou que foram votados, nesta 
data, três projetos de incentivos a empresas, um alambique que recebeu 
a cedência de um transformador,  gerando empregos, outra indústria de 
rapaduras e um atel ier de calçados, com um aumento considerável de 
funcionários. Sal ientou que a Comal sol ici tou incentivo em 2003 não 
tendo logrado êxi to, vendeu para o Gomes Beneficiamento de Arroz, que 
sol ici ta a transferência de incentivos mais um transformador de grande 
potência. Ressaltou o Edil  que esse transformador soma-se a um 
incentivo já dado mais um hectare de terras dentro da cidade, cento e 
vinte caçambas de aterro, cercamento da área, concessão da mão -de-
obra para encanamento e aterramento de canos, redução da al íquota de 
ISSQN para 2%, isenção do IPTU, portanto esta empresa receberá R$ 
200.000,00, tendo um compromisso assumido de um faturamento de oi to 
mi lhões e cem mil  reais. Salientou que nos três primeiros meses daria 
uma média de cem mil  reais, total izando no final  um milhão e duzentos 
mi l  reais, bem aquém dos oi to mi lhões e cem mil  reais. Por este 
parcelamento promete um ICMS de R$ 206.550,00. Conforme o Vereador 
pelo realizado não paga o ICMS, bem como o número de funcionários não 
corresponde aos dezoito prometidos. Acha que os Edis estariam 
esquentando uma roubalheira, em leis, contratos assinados e não 
cumpridos. Por outro lado esses duzentos mi l  reais que saem dos 
contribuintes, a garantia seria de dez mi l  reais. Disse que a empresa não 
está no nome dos cidadãos que a adquiri ram, constando no contrato de 
compra e venda o valor de R$ 300.000,00 , estando no nome dos fi lhos um 
ou outro sócio, inclusive uma que tinha um CC na Prefei tura. Disse que 
analisa as coisas, fazendo as coisas pela moral idade, pela legalidade, 
portanto vota contra o referido projeto. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se ao Projeto de Lei nº 045/2007 dizendo que a sua 
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preocupação refere-se ao fato de ser uma transferência de um incentivo 
dado anteriormente a uma empresa que foi  vendida. Acredita que o Poder 
Executivo tenha que dar uma destinação que viabi lize economicamente.  
Sal ientou que há um número razoável de empregos a ser considerado, 
assim como um faturamento elevado de oi to mi lhões/ano. Salientou que 
as informações extra-oficiais dão conta de que estão trabalhando nesta 
empresa a favor da COOPERJA. Acredita que as informações têm que ser 
mais bem esclarecidas por parte do Conselho de Desenvolvimento para 
que o Sr. Prefei to não tenha que ficar cara -a-cara com os empresários 
interessados em obter incentivos . Sol ici tou vistas ao projeto, sol ici tando 
ao Consultor Jurídico que proceda ao parecer sobre a transferência do 
incentivo, que sempre foi , a seu ver, a grande dúvida. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse que os proprietários da Comal, quando 

fal iram, deixariam o município sem os benefícios de emprego e renda, 
mas com a venda, o município só  tem a ganhar, porque a nova diretoria 
está trabalhando, os funcionários foram mantidos, estão beneficiando 
para a COOPERJA, sendo muito bom para o município. Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que o incentivo foi  concedido 
em 2003. De acordo com a Legislação Vigente o Sr. Presidente concedeu 
Vistas ao projeto de Lei nº 045/2007 pelo prazo regimental . Não havendo 
mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Lamentou 
o falecimento da Srª Corál ia, concordando com as palavras do Vereador 
Flávio. COMUNICAÇÃO DE L ÍDER:Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Fez o registro da aprovação por esta Casa que permite ao Sr. Prefei to 
Municipal  rati ficar o protocolo de intenções que permite ao munic ípio se 
habil i tar no Projeto que será o consórcio que envolve a Bacia do Rio dos 
Sinos, sendo de extrema importância para Santo Antônio. Salientou que 
este Projeto viabil izará aos munic ípios permiti r que a Bacia do Rio dos 
Sinos vol te a ser como era antes.  Acredita que o município possa ser 
contemplado por não agredir ao meio ambiente, recebendo recursos para 
o saneamento básico. Sol ici tou que este assunto seja destaque na 
imprensa escri ta e falada. COMUNICADOS: Lembrou aos Vereadores que 

no dia 15 de junho, sexta-feira está marcada a reunião com o Chefe de 
Polícia, Dr. Pedro Rodrigues, em Porto Alegre às 11 horas. Nada mais a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, 
após l ida e aprovada, segue assinada.   


