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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos vinte e cinco 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 solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Presidente colocou a ata da 16ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre o Sr. José Nonnenmacher,  Gerente do Banco do Brasil , 
comunicando o seu afastamento por motivo de aposentadoria.  Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 

085/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 089/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº 090/2007 –  Encaminha Projeto de Lei . Of. Mensagem nº 
09/2007 –  Encaminha Projeto de Lei. Of. Mensagem nº 09  /2007 –  
Encaminha Projeto de Lei. PROJETO DE LEI Nº 132/2007 –  "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal , no valor de R$ 50.000,00 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 izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobr e a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 133/2007 -  "Reabre Crédito Especial  referente convênio Aquisição 

de Equipamento Contr.  171350-38, no valor de R$276,00, al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual". R$ 319.046,88 –  Poder Execut ivo. PROJETO DE LEI Nº 134/2007 
–  “Abre Crédito Especial por Redução Orçamentária , no valor de R$ 
4.000,00, 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, Le i  
Municipal  nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentária Anual e suas Alterações" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 135/2007 –  “Dá Denominação a uma Praça nesta Cidade e Dá 

Outras Providências” - Maria Sinhorell i dos Santos –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 136/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 

Municipal , no valor de R$ 33.000,00 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 507 2/2006 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" –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 137/2007 –  
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“Estabelece Normas à l icença espec ial  para a exploração do serviço de 
transporte público de passageiros da categoria individual - Taxi-, na área 
do Município e dá Outras Providências” –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 138/2007 –  “Insti tui , no Município de Santo Antônio da Patrulha, o 
Serviço de Entrega de Coleta de Pequenas Cargas Mediante Uti l ização de 
Motocicletas, estabelece sua prestação por motocicleta profissional 
autônomo ou por pessoa jurídica determina condições para a operação do 
Serviço” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
003/2007 –  “Acresce inciso V no Art.  116 da Lei Complementar 035, de 7 

de outubro de 2005 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município”.  Of. 453/2007 - Resposta ao Requerimento nº 129/07 e aos 
Pedidos de Providências nºs 100/07,  110/07 e 111/07 –  Poder Executivo.  
Of. 483/2007 - Resposta ao Of. 173 e 067 e aos Pedidos de Providências 
nºs 103, 174, 175, 176, 177, 178, 191 e 186/07 –  Poder Executivo. Of. Nº 
014/2007 - Informa pedido de abertura de processo lici tatório para 
reforma da Escola Infanti l  Pinguinho de Gente –  Poder Executivo. Of. Nº 
117/2007 - Agradecimento ao apoio dado pelo Poder Legislativo ao 
Delegado de Polícia –  Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha. 
Of. s/n - Informa montante de recursos da União destinados ao Município 
de SAP –  Câmara dos Deputados.  Of. Banco do Brasi l  - José 
Nonnenmacher Comunica afastamento da Gerência do Banco do Brasil  
por motivo de aposentadoria.  Convite para o III Congresso Latino-
Americano de Cidades e Governos Locais. Requerimento nº 206/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a Brasi l Telecom a instalação de um 
TUP na local idade de Passo do Sabiá, em frente ao Mercado Sabiá.  
Requerimento nº 207/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de profundo pesar pelo falecimento da Jovem CÍNTIA RAMOS, 
ocorrido dia 18 de junho de 2007. Requerimento nº 208/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Senhor Cláudio Carlos De Carli , ocorrido dia 18 de junho 
de 2007. Requerimento nº 209/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Cláudio 
Carlos De Carli , ocorrido dia 18 de junho de 2007. Requerimento nº 
210/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 
Congratulações à Direção, Professores, funcionários e alunos da Escola  
de Ensino Fundamental  Nossa Senhora de Fátima pela organização da 
Festa Junina ocorrida em 23 de junho de 2007. Requerimento nº 
211/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 
Congratulações aos Festeiros, à Comissão da Igreja, ao Pároco e 
comunidade da local idade de Evaristo, pela brilhante Festa em Louvor a 
São João, ocorrida em 24 de junho de 2007. Requerimento nº 212/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento 
da Srª Ercír ia Andrade de Ol iveira, ocorrido dia 21 de junho de  2007. 
Requerimento nº 213/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to 
Municipal  e Presidente da Câmara Municipal  de Capivarí a destinação de 
correspondência ao DAER requerendo a implantação de uma l inha de 
ônibus no trajeto SAP/CAPIVARÍ, passando por Barrocadas, Morro 
Grande e vice-versa.Na mesma l inha requer agendamento de reunião com 
o Prefei to de SAP e o Vereador proponente. Requerimento nº 214/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to a cedência do Ginásio 
Municipal  Caetano Tedesco a Escola Padre Reus, no ia 29/9/07 para 
realização de um show de patinação. Pedido de Providência nº 293/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL- Revisão na i luminação pública nas localidades 
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de Lagoa dos Barros e Ilha da Agasa. Pedido de Providência nº 294/2007 
–  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão na iluminação pública nas 
localidades de Lagoa dos Barros e Ilha da Agasa. Pedido de Providência 
nº 295/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Calçamento com 
pedra irregular da Rua Laurindo Vieira, local izada no Bairro Menino Deus. 
Pedido de Providência nº 296/2007 – RENI GERMANO DA SILVA- Que 
seja ampl iada a rede de coleta de l ixo, incluindo a Rua Crescêncio 
Gabriel  Flor, na localidade de Barro -Vermelho. Pedido de Providência nº 
297/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da rede de i luminação 

pública na localidade de Herval , com instalação de uma luminária próxima 
a Fabrica de esquadrias. Pedido de Providência nº 298/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação com colocação de 
material  na Rua Sete de Setembro, próximo ao cunhal da Rua Antônio 
Nunes Bemfica. Pedido de Providência nº 299/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação da Rua Cap. José Machado da 

Si lva no encontro da RS-030, devido ao péssimo estado de 
trafegabil idade. Pedido de Providência nº 300/2007 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Limpeza, Capina e Pintura do Meio -Fio na Rua 
Marco Cristino Fioravante, bem como a limpeza da boca -de-lobo. Pedido 
de Providência nº 301/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta um 
meio de acesso aos nichos mais al tos no Cemitério Municipal ,  sugerindo 
escadas com roldanas. Pedido de Providência nº 302/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Revisão da rede de i luminação pública no 

Bairro Jaú, com troca de lâmpadas na Rua Dione de Jesus, que se 
encontra as escuras a quase quatro meses. Pedido de P rovidência nº 
303/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Conserto do esgoto localizado 
na Rua Tio Bri to, no Bairro Madre Tereza, próximo ao número 48. Pedido 
de Providência nº 304/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Colocação de proteção na lateral da ponte da loca lidade de Monjolo.  
Pedido de Providência nº 305/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO-  
Patrolamento e ensaibramento da Rua Idel fonso Silveira Braga no trecho 
abaixo do ponti lhão. Pedido de Providência nº 306/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Substi tuição das lâmpadas nas Ruas Francel ino Lopes 

Cardoso e Cel. Vicente Gomes. Não havendo pronunciamentos no 
Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2007 - “Acresce inciso V no 
Art. 116 da Lei Complementar 035, de 7 de outubro de 2005 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município” –  Colocado em discussão, 
manifestou-se a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 

Agradeceu ao prefei to Daiçon por ter acei to a Indicação desta Casa, 
enviando o projeto para que os Servidores Públ icos possam ti rar um dia 
para a real ização de exames preventivos. Sal ientou que o número de 
câncer de mama e de próstata está muito elevado, portanto a 
preocupação desta Casa com a saúde dos patrulhenses sensibil izou o Sr. 
Prefei to Municipal  que encaminhou o referido projeto. Colocado em 
votação foi  aprovado por unanimidade por acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 132/2007 –  "Abre crédi to suplementar no Orçamento 

Municipal , no valor de R$ 50.000,00 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 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
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plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade  com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 133/2007 - "Reabre Crédito Especial 
referente convênio Aquisição de Equipamento Contr. 171350 -38, no valor 
de R$276,00, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações 
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei 
Municipal  nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual". R$ 319.046,88 –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI 
Nº 134/2007 –  “Abre Crédito Especial  por Redução Orçamentária, no 

valor de R$ 4.000,00, 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 
Orçamentária Anual e suas Alterações" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 136/2007 - 

"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , no valor de R$ 
33.000,00 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 5103/2 006 
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 089/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação  a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências” -Antônio Pedro de Borba -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 090/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências” -Osvaldo Pereira Guimarães -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 091/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências” - João Machado Casti lhos - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 092/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Mercedes Peixoto de Casti lhos - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 093/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Eva da Si lveira Machado - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 094/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua 
nesta Cidade e Dá Outras Providências”  - Antônio Pedro de Borba - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade. Os Requerimentos foram colocados em 
bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foram aprovados por unanimidade com parecer da Comissão. Não 
havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
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Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Registrou um convite 
do PP, para participação da Convenção da Juventude Progressista, que 
elegerá a Mesa Diretora. Comunicou que será no dia 28 de junho a parti r 
das 19 horas no Plenário Euzébio Barth. Sal ientou que estarão presentes 
o Deputado Estadual Mano Changes, bem como o Presidente Estadual do 
PP, Jerônimo Goergem. Posteriormente será real izado um jantar no 
Comitê do Partido Progressista. Lembrou que sua carreira pol ítica deu-se 
quando foi  elei to Presidente da Juventude Progressista. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL:  Destacou o Edi l que a demora em resolver a fal ta 

de espaço no cemitério municipal  de Santo Antônio da Patrulha vem se 
agravando a cada novo óbito. Além da urgência da construção de nichos 
e a aquisição de uma área para ampl iação,  segundo o Vereador  a 
si tuação envolve um outro problema,  a especulação de preços dos 
espaços. Para o vereador,  a si tuação do cemitério chegou a um ponto 
l imite. Segundo o Edil na segunda à tarde, foi procurado por uma famíl ia 
que teve que desembolsar mais de R$ 2.000,00 mi l  para sepultar um ente 
querido. Disse que isto acontece, porque pessoas adquirem espaços ou 
nichos, como forma de renda futura. Sal ientou que esta Casa não pode 
mais admiti r que, em um momento de dor,  famíl ias sejam extorquidas por  
pessoas mal intencionadas.  Sugeriu ao Executivo, como medida para 
impedir esta prática, a venda de nichos ou espaços mediante 
apresentação da certidão de óbito. Disse o Edil  que n ão adianta a 
prefei tura construir mais 200 ni chos, e vender a um cidadão mais de uma 
unidade, sem comprovação de util ização própria ou para familiares . 
Revelou que nichos adquiridos a R$ 800, hoje , são negociados a R$ 2,4 
mi l .  Disse já ter sol ici tado ao Poder Executivo  providências a respeito do 
cemitério, quando, na ocasião, pedia a construção de novos nichos, 
ampl iação de área, porque já havia muita reclamação neste sentido, não 
tinha mais onde sepultar os munícipes. Ressaltou que, desde o ano 
passado, o processo de melhorias, resul tante de li ci tação, vem sofrendo 
atrasos. Sal ientou que há a necessidade de se  pressionar, cobrar 
agil idade da empresa, pois as pessoas estão sofrendo com tudo isso . O 
vereador disse que fez questão de fazer o registro da tribuna para que o 
fato chegue ao conhecimento do prefeito Daiçon Maciel  que, segundo ele, 
mesmo tendo recebido o problema como herança do ex-prefei to, terá que 
encontrar meios para resolvê-lo. Esta solução, comenta o Edi l , passa 
pela aquisição de uma nova área. De acordo com o vereador se não há 
disponibi l idade de espaço próximo ao atual  cemitério, que o Executivo 
busque outro ponto do município para execução da obra. Revelou que o 
município vem registrando uma média de quatro óbi tos por semana. Outro 
assunto abordado pelo Edi l  é a presença de menores com idade entre 
onze e doze anos em festas e bares à noi te. Sol ici tou que a Brigada 
Mi l i tar faça batidas, bem como que o conselho Tutelar acompanhe estes 
adolescentes que estão saindo sem o acompanhamento de pessoas 
responsáveis. Salientou que estes jovens estão suscetíveis às drogas e à 
bebida. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Destacou o bri lhante 
trabalho efetuado pelo Delegado Jul iano, que está se transferindo para 
Ibirubá. Salientou que com um mínimo de efetivo existente na Delegacia, 
ainda conseguiu efetuar um bom trabalho. Espera O Edi l que, juntamente 
com o Prefei to Daiçon, bem como do Vereador Ferul io, consigam a 
nomeação de um delegado para a Delegacia de Santo Antônio, bem como 
a cedência de um maior efetivo para ajudar nos trabalhos, que estão 
acumulando. Disse que na cidade de Osório, a carteira de identidade já 
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está sendo confeccionada digi talmente, enquanto que em Santo Antônio 
ainda permanece o sistema antigo. Outro assunto abordado pelo 
Vereador é o fato do roubo de uma escada que permite a l impeza  e 
visi tação de túmulos dispostos no úl t imo andar dos nichos do cemitério  
municipal .  Segundo o Presidente, uma senhora o procurou esta semana 
para relatar o caso e lamentar a di f iculdade de acesso que tem para 
manter organizado e limpo o nicho onde se enco ntra um ente de sua 
famíl ia. Neste sentido, o Vereador  encaminhou um pedido de 
providências ao Executivo, para que forneça uma escada móvel para os 
nichos, porém, com mecanismos que impeçam o roubo. Disse que esta é 
uma medida tão simples, adotada em outros cemitérios, sendo apenas 
uma questão de boa vontade, que, al iás, evi taria constrangimentos e 
transtornos para os familiares. O Vereador se somou ainda à s 
declarações do vereador Flávio Von Saltiél  com referência à  problemática 
da fal ta de espaço no cemitério. De acordo com o Edi l  a otimização da 
área, com a construção de nichos junto aos muros, seria uma solução 
viável para minimizar a fal ta de local  para sepultamento. Segundo o 
Vereador, existem vários cemitérios no Estado que uti l izam os muros 
como base para construção de nichos, sendo este o caso do Cemitério 
Municipal . COMUNICADOS: O Sr. Presidente convidou os Vereadores a 
participarem de um galeto promovido pela Liga de Combate ao Câncer dia 
08 de julho na Sede dos Caminhoneiros. Nada mais a tratar, foi  encerrada 
a presente reunião, onde lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 
segue assinada.  


