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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos dois dias do mês de ju lho 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.  
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 17ª 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 095/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 096/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 097/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 098/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 099/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 100/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 140/2007 –  
“Autoriza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, e Dá 
Outras Providências ”.(coveiro)” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
142/2007 - "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 

de R$ 48.926,50 al tera as Leis Municipais nºs 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 o Lei  Orçamentária Anual e suas al terações" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 143/2007 –  “Dispõe sobre a 

reestruturação organizacional da Açúcar Gaúcho S.A - Agasa. E dá outras 
providências”.  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 144/2007 - "Abre 

crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 5.000,00 
al tera as Leis Municipais nºs 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 e suas al terações" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 145/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no 
valor de R$ 10.000,00 al tera as Leis Municipais nºs 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".  PROJETO 
DE LEI Nº 146/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a efetuar 
pagamento de despesas com al imentação de Professor de Educação 
Física que representará o Município nos Jogos PanAmericanos Rio 2007”  
–  Poder Executivo. Of. 540/2007 - Sol ici tação de cópias das guias de 
pagamento das contribuições previdenciárias do Município, bem como 
folhas de pagamento, em relação aos seus mandatários eletivos (1997 a 
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setembro de 2004) –  Poder Executivo.  Of. 511/2007 - Resposta Pedido de 
informações do Requerimento nº 065/07 do Vereador João C.F.de Souza  
–  Poder Executivo. Of. 498/2007 - Resposta requerimento 034/07 do 
Vereador Ferulio J. Tedesco –  Poder Executivo. Of. 514/2007 - Resposta 
Indicação 043/07 de autoria da Vereadora Jacira Santos –  Poder 
Executivo. Of. 028/2007 - Agradecimento pela parceria e participação 
quando do 1º Encontro Municipal de Jovens Trabalhadores Rurais  – 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Of. 1537/07 - Liberação de Recursos 
Financeiros OGU - 04 Turismo no Brasi l -  22.532,02 em 26/06/07 –  Caixa 
Federal . Of. 133/2007 - Prorrogação do prazo de vigência para 30/12/07 –  
Caixa Federal . Convite Liga Feminina de Combate ao Câncer - Convite 
para almoço beneficente da Liga de Combate ao Câncer, dia 08 de julho 
às 12 horas na Associação dos Caminhoneiros.  PROJETO DE LEI Nº 
139/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Praça nesta 
Cidade e Dá Outras Providências, de Praça Cláudio Luiz dos Santos 
Reinheimer”. PROJETO DE LEI Nº 141/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Cria e regulamenta a concessão de ti tulo de Cidadão 
Patrulhense”.  INDICAÇÃO Nº 049/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
“Construção de ponti lhão sobre o Arroio Passo dos Ramos, na parte final 
da Rua Francelino P. de Morais até a RS-30”. INDICAÇÃO Nº 050/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- "Isenção de multas e juros na execução da 

dívida ativa do Município, promovendo assim um acréscimo na receita 
municipal". INDICAÇÃO Nº 051/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta que sejam anal isadas as possibi l idades de nomear 
concursados dos cargos de Fonoaudiólogos . Requerimento nº 217/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Brasi l  Telecom 
colocação de telefonia fixa na local idade de Portão l l , Lagoa e Agasa.  
Requerimento nº 218/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Regina Muniz Ramos.  
Requerimento nº 219/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Que seja informado e publ icado o ranking das empresas na ordem do 
retorno do ICMS de acordo com a arrecadação, guia Modelo B, no 
Município. Requerimento nº 220/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta a colocação de placa indicativa, com as local izações do 
Fórum, Hospital , Prefei tura e Câmara. Requerimento nº 221/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA - Sol ici ta a Srª Rita Campos Daute, Diretora 
Insti tucional da BrasilTelecom, a ampl iação da rede de telefonia fixa junto 
ao Loteamento Parque El i te II.  Requerimento nº 222/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Sol ici ta à Superintendência Regional do DENIT e 

Superintendente Regional, uma audiência para tratar sobre a 
pavimentação asfál t ica do término da Av.Affonso P.Emerim, acesso à BR -
290 - Free Way. Requerimento nº 223/2007 –  PODER LEGISLATIVO- 
Voto de Pesar pelo falecimento da Srª Tânia Maria de Carl i  ocorrido no 
dia 30/07/07. Requerimento nº 224/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS - Voto de Pesar pelo falecimento da Srª Vera Regina Muniz 
Ramos. Requerimento nº 225/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Votos 
de Congratulações às Equipes do E. C. Jaú e da Associação Recreativa 
Alvorada, por terem conquistado neste úl t imo domingo os títulos de 
Campeão Municipal  de Futebol de Campo do 1º e 2º quadro 
respectivamente.  Pedido de Providência nº 307/2007 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Recuperação da boca de lobo e colocação de canos de esgoto 

na Travessa II da Travessa Ramos.  Pedido de Providência nº 308/2007 – 
MARLON SILVA DE SOUZA- Colocação de luminárias na Rua Dione de 
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Jesus Souza, em frente ao número 258 . Pedido de Providência nº  
309/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Que seja real izada 
operação tapa buracos na Rua Francisco Flores Alvarez próximo ao 
bairro Santa Teresinha. Pedido de Providência nº 310/2007 - JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Asfal tamento iniciando no cunhal da 

Rua Mal. Floriano Peixoto com a Rua Francisco Flores Al varez em 
direção à Rua Marco Cristino Fioravante.  Pedido de Providência nº 
311/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Colocação de 
i luminação públ ica nas Ruas Avel ino Luiz de Ol iveira, Edu Pi lott i  e Daltro 
Filho. Pedido de Providência nº 312/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA - Sol ici ta a reposição de calçamento na Rua Avel ino Luiz de 

Ol iveira próximo ao nº 72.  Pedido de Providência nº 313/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a recuperação, através de 

ensaibramento e patrolamento, da estrada da localidade de Palmeira do 
Sertão. Pedido de Providência nº 314/2007 - SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação, através de ensaibramento e patrolamento das 
estradas de Ribeirão, Sertão do Montenegro , Montenegro, Içara e Alto 
Ribeirão. Pedido de Providência nº 315/2007 - SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação, através de ensaibramento e patrolamento, com 

a colocação de uma caçamba de material , na Travessa 10, na localidade 
de Rincão do Capim, em frente ao Parque de Rodeio.  Pedido de 
Providência nº 316/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 
Colocação de um contêiner nas proximidades do Atacado Portal ,  
localizado na Rua Francisco J. Lopes, próximo à Rua João Pedroso da 
Luz. Pedido de Providência nº 317/2007 –  FERULIO JOSETEDESCO- 

Revisão da rede de i luminação públ ica com substi tuição de lâmpadas 
queimadas na Rua dos Imigrantes, Bairro Várzea e na Rua Abílio Vargas 
da Si lva, na local idade de Vila Palmeira . Pedido de Providência nº 
318/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO-  Recuperação da camada asfál t ica 

e do calçamento da Rua Dos Imigrantes, principalmente entre o poço da 
CORSAN e a Vila Assis Brasil . Pedido de Providência nº 319/2007 – 
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a disponibi l ização de um contêiner 
para depósito de lixo para uso do comércio na Rua Fco. J.  Lopes na 
quadra entre as Ruas João P. da Luz e Maj. João Vi l la Verde. Pedido de 
Providência nº 320/2007 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 

a repintura das faixas de segurança no Município. Pedido de Providência 
nº 321/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Revisão da rede de i luminação 

pública na Rua Teodoro Barbosa Telles . Pedido de Providência nº 
322/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de rede de 

i luminação públ ica com instalação de luminárias na Travessa dos Nunes, 
antes do Casarão, KM 60, Portão I.  Pedido de Providência nº 323/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da 
Rua Danton Pasqual i  da Rosa.  Pedido de Providência nº 324/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da 
Rua Velocino Col lar.  Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Sol ici tou, verbalmente,  que seja  
encaminhado à Petrobras com cópia para o Prefei to Municipal , para que 
seja providenciada a recuperação da estrada que liga a s obras da 
Petrobras até a localidade de Miraguaia. Em aparte falou o Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou ao Edi l  a subscrição do referido 
pedido, bem como informou que neste dia o pessoal estava largando 
maquinário da empresa naquela estrada. Prosse guiu o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Sal ientou que, apesar de ser uma obra 
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extraordinária para o município, há a necessidade de se deixar a estrada 
em condições, até mesmo para que a empresa possa efetuar um serviço 
com melhor qualidade. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sol ici tou, 

verbalmente, a revisão ou o cumprimento do contrato existente entre o 
Poder Executivo Municipal  e a empresa Lixo Teia. Sal ientou que ao 
acompanhar os contêineres existentes no município, pôde veri f icar, em 
toda a parte, que os mesmos, na sua maioria, encontram-se podres,  com 
os lixos caindo pelos buracos. Disse o Vereador que, ao veri ficar os 
Contêineres existentes no Bairro Bom Princípio, ao lado do supermercado 
Pinheiro, próximo ao Colégio Santa Inês, estão em estado lamentável, 
com furos por todo o lado, estando o l ixo caído pelo chão. Salientou que 
com a campanha mundial  do meio ambiente, um dos maiores motivadores 
dos problemas são os l ixos, portanto sol ici ta a veri ficação deste contrato. 
Ressaltou que foi  efetuado este contrato na gestão do Dr. Paulo Bier, 
posteriormente foi  fei to um aditivo, mas  o proprietário desta empresa, que 
está fazendo fortuna, faz o que bem entende, não cumprindo com as 
obrigações existentes no contrato.  Disse ter visi tado o lixão, hoje 
chamado de usina reciclável  do lixo, mas pôde veri f icar que as ruas da 
cidade estão viradas num l ixão. Acredita que tenha que se acionar o 
jurídico, cancelar, revogar ou tentar um acordo com a empresa, mas se 
não for possível , através da justiça, senão a cidade ficará com o l ixo a  
céu aberto. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Cumprimentou o Vereador pela solicitação, informando que, juntamente 
com o Vereador João Cezar, visi tou a Rua Edemar S. Braga, constatando 
que o contêiner existente não tinha fundo, estando localizado na beira da 
sanga. Em aparte falou o Vereador ADELINO STECANELA: Disse estar  
sol ici tando a colocação de um contêiner nas proximidades da Rodoviária 
da Cidade Baixa desde o ano passado, onde o proprietário prometeu a 
colocação do mesmo, mas até o momento não colocou. Prosseguiu o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL  agradecendo as palavras dos Edis, 
lembrando que algumas reclamações efetuadas nesta Casa foram 
atendidas, mas o contrato está sendo descumprido, portanto o mesmo 
pode ser anulado pelo descumprimento do mesmo. Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, que seja 
encaminhado à CONCEPA que providencie a sinalização do acesso de 
Santo Antônio junto a BR-290 com a colocação de proteção, bem como 
melhorias na sinal ização em aproximadamente 500 metros, antes da 
entrada do acesso. Da mesma forma sol ici tou informações sobre a 
previsão para a nomeação dos aprovados no úl t imo concurso públ ico 
efetuado pelo Poder Executivo. Manifestou a sua preocupação com 
relação à criação de duas vagas para Técnico em Enfermagem, uma vez 
que uma foi  chamada, mas a outra ainda não assumiu. Sal ientou que o 
que mais lhe chama a atenção, refere -se ao caso de um agente sanitário 
municipal , que havia uma vaga, mas até o momento não foi  chamado. Em 
aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Segundo informações o 

mesmo está sendo chamado nesta semana, estando já na Secretaria de 
Administração. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse que o pedido de informações fica somente para os cargos 
de Técnico em enfermagem e  Serviços Gerais na área de Educação . 
Referiu-se ao ofício no qual solici ta à BrasilTelecom a colocação de 
telefonia fixa na localidade de Portão ll , Lagoa e Agasa.  Justi f icou o 
mesmo, reforçando um pedido já sol ici tado anteriorme nte pelo Vereador 
Manoel, uma vez que foi  procurado por moradores da localidade. Com 
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relação ao Vale Refeição, disse ter recebido resposta nesta data de que a 
lei foi  revogada em outubro de 2005. Manifestou a sua preocupação uma 
vez que a dívida está em, aproximadamente, R$ 700.000,00. Segundo a 
resposta oriunda do Executivo, o mesmo sugere que os funcionários 
entrem na justiça. Sugeriu o Vereador que se faça uma tabela de 
pagamento aqueles funcionários que não entraram na justiça, alertando 
que se todos entrarem haverá mias de quinhentas ações na justiça contra 
o Poder Executivo. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse ter sido procurado por inúmeros funcionários da Prefei tura 

que queriam uma solução com relação ao vale refeição. Sal ientou o  edi l 
ter levado a sua preocupação ao Prefei to Municipal para que a solução 
fosse encontrada. Segundo o Sr. Prefei to, de acordo com o aspecto legal, 
o mesmo não pode ser pago a não ser  via justiça. Prosseguiu o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Acredita que tem possibil idade 
de haver um acordo entre os funcionários e a Prefei tura Municipal . Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 140/2007 –  “Autoriza Contratação 

Temporária de Excepcional Interesse Públ ico, e Dá Outras 
Providências”(coveiro)” –  Colocado em discussão, manifestou-se o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou a iniciativa do Poder 
Executivo, sol ici tando ao Executivo que encaminhe a esta Casa pedido 
para a contratação de guarda para cuidar das dependências do Cemitério, 
em virtude dos inúmeros roubos que vêm ocorrendo no Cemitério 
Municipal . Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que 
este cargo foi  criado há quinze dias, mas acredita que o mesmo deveria 
ser por, no máximo três meses, mas segundo o Edi l  o mesmo poderá ser  
renovado por mais seis meses. Disse discordar, uma vez que o contrato 
emergencial  tem caráter emergencial , mas manifesta-se favorável ao 
mesmo. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sal ientou a importância da 

criação deste cargo, bem como a contratação, uma vez que o Cemitério 
está sem coveiro. Disse que a si tuação emergencial  prevê seis meses de 
contratação, renovado por mais seis meses, uma vez que pode não haver 
tempo para a real ização do concurso ou mesmo n ão passar, tornando 
compl icado a renovação ou formulação de um novo contrato, portanto o 
período da contratação se estende por mais seis meses. Colocado em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. 
PROJETO DE LEI Nº 142/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 

Municipal ,  no valor de R$ 48.926,50 al tera as Leis Municipais nºs 
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 sob re 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 135/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL -  “Dá 

Denominação a uma Praça nesta Cidade e Dá Outras Providências” - 
Maria Sinhorell i  dos Santos –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 139/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Praça nesta Cidade e Dá Outras 
Providências, de Praça Cláudio Luiz dos Santos Reinheimer”  - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI 
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Nº 144/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no 

valor de R$ 5.000,00 al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 200 6 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 Pl enária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 145/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no 

valor de R$ 10.000,00 al tera as Leis Municipais nºs 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 l ideranças. PROJETO DE LEI 
Nº 146/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a efetuar pagamento 

de despesas com al imentação de Professor de Educação Física que 
representará o Município nos Jogos PanAmericanos Rio 2007”  - Colocado 
em discussão, manifestou-se o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Manifestou a sua satisfação pelo Poder Executivo estar incentivando 
jovens profissionais a representar o município em um evento desta 
natureza. As Indicações, bem como os requerimentos, inclusive os 
verbais, foram apreciados em bloco, colocados em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foram aprovados por  
unanimidade. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. Não havendo mais pronunciamentos o Sr .  
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Disse ter recebido um telefonema do Comandante da 

Polícia Rodoviária Estadual, Da Costa, prestando conta da normatização 
da restrição de veículos pesados na RS-030, por ter havido uma 
al teração, uma luta desta Casa, juntamente com o Poder Executivo 
Municipal e Associação dos Caminhoneiros, para que os motoristas  de 
Santo Antônio não fossem prejudicados, por  não estarem adequados 
àquela normatização. Segundo o Vereador os caminhoneiros de Santo 
Antônio da Patrulha, com veículos acima de três eixos, podem trafegar 
normalmente pela RS 030, no trecho que compreende os municípios de 
Santo Antônio da Patrulha e Osório. A al teração, através da resolução 
5.813, no texto original  da decisão normativa do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem, que proibia o tráfego destes veículos pela 
Rodovia foi  publicada no Diário Oficial  do Estado do úl t imo dia 28. Com 
isso, os caminhoneiros que comprovem residência no município  estão 
isentos da restrição. Conforme o Edi l , que esteve à frente das 
negociações com a Diretoria do Departamento, a al teração beneficia não 
só os caminhoneiros com veículos emplacados em Santo Antônio da 
Patrulha, como também aqueles que trabalham em empresas de fora da 
cidade. Para tanto, informa o vereador, é necessário apenas a 
apresentação de um comprovante de residência, como uma conta de água 
ou luz. Ressaltou o Vereador que antes da al teração, todos os caminhões 
considerados pesados, incluindo os de Santo Antônio, estavam sujei tos à 
restrição. Logo que tomou conhecimento da medida, o vereador, 
acompanhado do presidente da Câmara, do presidente da Associação dos 
Caminhoneiros, Daltro Tedesco, bem como do prefei to Daiçon Maciel , 



 7 

sol ici tou uma audiência com o presidente do DAER, Gi lberto Cunha. Na 
ocasião os dirigentes patrulhenses relataram os prejuízos que a decisão 
causaria aos caminhoneiros locais, solici tando uma maior f lexibi l idade e a 
adequação da norma. Segundo o Vereador, após a audiência, o 
presidente da Associação, encaminhou uma l ista com a relação dos 
motoristas residentes em Santo Antônio da Patrulha para o conhecimento 
do DAER ,  bem como para a Polícia Rodoviária Estadual, que promoverá 
a fiscalização e o cumprimento da decisão. No entanto, isso não impede 
que os demais caminhoneiros, não inclusos nesta lista, sejam 
beneficiados pela al teração, bastando para tanto, apenas a apresentação 
do comprovante de residência. De acordo com o Edi l  Santo Antônio tem 
uma pecul iaridade, por ter o seu centro urbano cortado pela RS 030. Isso 
foi  expl icado ao Diretor Geral  do DAER que sensível  à preocupação das  
autoridades aceitou a inclusão da al teração no texto original  da decisão 
normativa, atendendo assim os interesses da classe.  Informou ainda que  
os demais veículos que não se caracterizam acima de três eixos, podem 
continuar trafegando livremente pela RS 030. Disse que a intenção do 
DAER com a decisão é de preservar as condições da Rodovia  que, 
conforme estudo de engenharia , não apresenta um traçado para 
comportar o tráfego de caminhões pesados, além da questão da 
segurança dos pedestres, principalmente no que tange o perímetro 
urbano. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Rati f icou as palavras do 
Vereador Flávio no que diz respeito à questão do Lixo no Município. 
Referiu-se ao problema existente no arroio pi tangueiras, atrás da Rua 
Caldas Júnior, que está sendo usado como depósito de l ixo, assim como 
podas de árvores. Sal ientou ter enviado ao Poder Executivo  um ofício de 
gabinete solici tando providências com relação a este problema. 
Manifestou a sua satisfação pela final  campeonato municipal  de 1º e 2º 
quadros ter ocorrido neste final de semana, com a presença de um 
grande público. Destacou que, por dois anos consecutivos, há o 
campeonato do 2º quadro. Da mesma forma, manifestou a sua satisfação 
pelo seu time, A Associação Recreativa Alvorada, ter vencido o 
campeonato. Cumprimentou todos os clubes que participaram deste 
campeonato, pelo empenho dos Presidentes  de Clubes, dos jogadores,  do 
Departamento de Esportes,  das pessoas envolvidas com os mesmos. 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Aproveitando a data 
comemorativa, o Vereador encaminhou Votos de Congratulações ao 
comandante do Corpo de Bombeiros, Orlando Alber to Cavalheiro, 
extensivo à corporação, pelo Dia do Bombeiro. Classi ficando a atuação 
dos soldados no município como heróica, o Edi l  relembrou um incêndio no 
loteamento Portugal, em que a ação do Corpo de Bombeiros foi  
fundamental  para que o fogo não se alastrasse para outras casas e, 
principalmente, para que nenhuma pessoa saísse ferida do incidente.  
Aproveitou este dia, data em que se comemora o Dia do Bombeiro , para 
prestar a minha humilde homenagem a estes bravos homens, que 
colocam a sua vida em segundo plano para proteger a comunidade, 
destacou o Vereador, lembrando a luta travada na época para que o 
município contasse com os serviços dos Bombeiros. Sal ientou que muitas  
tragédias foram evi tadas e quantas vidas foram salvas graças ao C orpo 
de Bombeiros. Mostrou a sua indignação, mais uma vez, com a fal ta de 
efetivo em Santo Antônio, informando o seqüestro que ocorreu neste final 
de semana, quando uma jovem foi  seqüestrada no início da noi te de 
domingo e sol ta na manhã de segunda-feira. Outra equipe que luta pela 
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vida, também mereceu as considerações do Presidente. Reforçando o 
convi te para um almoço beneficente neste domingo, l ido pela mesa 
diretora, o Edil  fez questão de frisar a importância da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer em atividades e auxíl io pa ra prevenção da doença no 
município. Sal ientou o Vereador que todos os patrulhenses devem se unir  
a esta corrente, ajudar a Liga a manter este belo trabalho voluntário que 
há anos vem auxi l iando as mulheres na p revenção e tratamento do 
câncer. Relatou, ainda, que já foram vendidos 400 ingressos até o 
momento. Disse que os interessados em ajudar e degustar um buffet de 
massas com galeto, devem procurar ,  antecipadamente, a aquisição da 
entrada com a presidente da Liga, Bernadete Saltiél , e com as demais 

integrantes da entidade. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente 

reunião, onde lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue 
assinada.  


