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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos nove dias do mês de julho 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 18ª 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 101/2007 –  Sol ici ta a reti rada e devolução do 

Projeto de Lei  encaminhado através do Of. Mensagem nº 086/2007  –  
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 102/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 103/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 105/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 147/2007 –  “Al tera 
número de cargos de Assessor Especial  (CC-08) e extingue 1 (um) Cargo 
de Encarregado de Serviço (CC-01) e o Cargo de Motorista de Gabinete 
(CC-02) do quadro de Cargos em Comissão e Funções Grati f icadas 
previsto na Lei  Municipal  2.279/90- Plano de Carreira dos Servidores 
Municipais e Alterações Posteriores”. PROJETO DE LEI Nº 148/2007 -  

"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
7.000,00 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".  –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 149/2007  - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal ,no valor de R$ 4.909 ,00 al tera as Leis Municipais 
nºs 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano Pluri anual 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".  Of. 548/2007 - Resposta aos Pedidos de Providências 
nºs 214, 185, 216, 254, 282, 241, 292, 201, 198, 215, 247, bem como dos 
Requerimentos nºs 214,  193, 180, e Indicações 045,  042, 036, 039, 035, 
031 –  Poder Executivo. Of. 117/2007 - Esclarecimentos pelo não 
comparecimento desta entidade no I Encontro da Rede de Atendimento da 
Criança e adolescente que ocorreu no dia 27 de junho, no Fórum –  APAE. 
Of. 035/2007 - Resposta ao Of. 200/07 do Vereador Eduardo Lima de 
Souza. Of. 054/2007 - Comitê do Gravataí - Convite 215ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Gravataí dia 10 de julho na ULBRA Campus de Gravataí às 14 hs. Of.  
1623/2007 - Liberação de Recursos OGU -05 APOIO DES.URB MUN. 
PT/CT 187.682-81 2/7/2007- 22.842,30 –  Caixa Federal . Of. 138/2007 - 



 2 

Comunica Alteração por carta Reversal  ao Contrato de Repasse 171.351 -
42 –  Caixa Federal . Of. 139/2007 - Comunica Alteração por carta 
Reversal  ao Contrato de Repasse 171.350 -38 –  Caixa Federal . Nº Ref. 
002448/MS/SE/FNS - Liberação de Recursos Financeiros va lor Bruto 
5.194,48 –  Ministério da Saúde. Of. 564/2007 - Encaminha Moções 
Aplausivas da Câmara de Glorinha. INDICAÇÃO Nº 053/2007 –  ADELINO 
STECANELA- “Insti tuição de dois turnos para a equipe da i luminação 
pública do Município”. INDICAÇÃO Nº 054/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Colocação de Placas Indicativas nas Ruas da 
Cidade”. INDICAÇÃO Nº 055/2007  –  RENI GERMANO DA SILVA E 
FERULIO JOSE TEDESCO - "Concessão de Habite-se para a 

regularização de prédios que estão em si tuação de i rregularidade, 
mediante a cobrança de taxa específica para esse fim". Requerimento nº 
228/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Diretor do DAER a 
construção de um abrigo junto à parada de ônibus 176 na rodovia RS -30 
próximo ao Corpo de Bombeiros. Requerimento nº 229/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a CEEE a substi tuição do 

atual  transformador por um de maior capacidade em Lomba Vermelha nas 
proximidades do Salão do Vilmar.  Requerimento nº 230/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a Brasil  Telecom revisão dos tele fones públ icos na 
sede do Município. Requerimento nº 231/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Voto de Pesar Antonieta de Ol iveira Portal 
04/07/2007. Requerimento nº 232/2007 –  ADELINO STECANELA- Voto de 

Pesar Francisco Dias dos Santos 07/07/07. Requerimento nº 233 –  
PODER LEGISLATIVO- Voto de Pesar Ana Inácia Pereira da Si lva. 
05/07/07. Requerimento nº 234/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA,  
FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO 
CEAR FREIBERGER DE SOUZA, FERULIO JOSE TEDESCO - Votos de 
Congratulações a Ilma Senhora Bernadete Von Saltiél , Presidenta da Liga 
Feminina de Combate ao Câncer extensivo aos demais componentes da 
mesma, pela real ização do almoço beneficente às pessoas do Município. 
Requerimento nº 235/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 
MARLON SILVA DE SOUZA, RENI GERMANO DA SILVA- Votos de 

Congratulações à Patronagem do CTG Cel.Chico Borges pelos resultados 
obtidos nas invernadas Mirim e Juveni l  durante a participação no 
Município de Capivarí do Sul. Pedido de Providência nº 326/2007 – 
ADELINO STECANELA- Recuperação das calçadas das Escolas do 

Município, com a parceria dos Moradores residentes nas proximidades. 
Pedido de Providência nº 327/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação da Travessa Fernandes que liga a Localidade de 
Sertão com Ribeirão. Pedido de Providência nº 328/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Substi tuição das lâmpadas de i luminação 
pública na local idade de AGASA. Pedido de Providência nº 329/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Construção de um abrigo na 
parada de ônibus na esquina das ruas Paulo Maciel de Morais com 
Francisco Message. Pedido de Providência nº 330/2007 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Colocação de saibro na Rua Rio de Janeiro. 
Pedido de Providência nº 331/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Revisão da rede de iluminação pública na Rua Pompíl io Fonseca. Falou 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Sol ici tou verbalmente o patrolamento e ensaibramento das estradas que 
l igam a estrada principal  do Montenegro, passando por Içara até a divisa 
com o município do Caraá, bem como as estradas próximas ao salão 
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paroquial  do Montenegro. Da mesma forma, sol ici tou Votos de 
Congratulações ao Prefei to Municipal  de Capivari , extensivo à Comissão 
Organizadora pela realização da X EXPOFEIRA real izada neste úl t imo 
final  de semana, com a presença de diversas autoridades entre Prefei tos 
e Deputados. Parabenizou a Administração Municipal  por se fazer  
presente na EXPOFEIRA com a presença da Rainha e das Princesas da 
Festa da Cachaça. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou 

verbalmente que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal  
requerimento sol ici tando que o ponto de embarque dos passageiros vol te 
a ser no Bar Turista. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sol ici tou 
verbalmente que seja encaminhado ao Delegado Regional, Heraldo 
Guerreiro, bem como ao chefe de Polícia, Pedro Rodrigues, sol ici tando a 
designação imediata de um Delegado Ti tular em Santo Antônio, com 
experiência profissional. Salientou o Edi l  que o município não pode mais 
ficar na dependência do Delegado Ferri  de Osório. Lembrou o seqüestro 
recentemente ocorrido com a Professora do Estado, que ficou uma no ite 
inteira à mercê de bandidos, bem como de assaltos ocorridos no interior 
do município, nas local idades de Chicol omã e Esquina dos Morros.  
Destacou os diversos roubos que vêm ocorrendo no município, estando a 
pol ícia com pouco contingente e sem comando. Disse que esteve um 
delegado olhando a Delegacia, mas quando percebeu os inúmeros 
inquéri tos sem solução, não aceitou. Sol ici tou que seja encaminhado ao 
Senador Pedro Simon Votos de Congratulações pela posição em sol ici tar 
o afastamento do Senador Renan Calheiros da Presidência do Senado até 
que as denúncias sejam apuradas. Da mesa forma sol ici tou que seja 
encaminhado ofício aos Senadores Sérgio Zambiasi  e Paulo Paim para 
que tomem uma posição com relação ao caso do Senador Renan 
Calheiros, para que a população saiba de que lado estão. Manifestou a 
sua indignação com os sucessivos escândalos ocorridos em Brasíl ia, uma 
vez que para a população todos estão nivelados, abrigados por Lei . Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 148/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal , no valor de R$ 7.000,00 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 A nual 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 149/2007  - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal ,no valor de R$ 4.909,00 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 139/2007 - 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. As Indicações, bem como os requerimentos, inclusive os 
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verbais, foram apreciados em bloco, colocados em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foram aprovados por  
unanimidade. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente 
passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador  FLÁVIO VON SALTIÉL:  
Referiu-se ao galeto beneficente promovido pela Liga Feminina de 
Combate ao Câncer neste úl t imo domingo. Parabenizou as Senhoras 
voluntárias que dedicam-se no auxí l io às pessoas portadoras desta 
doença. Disse ser suspeito em falar, uma vez que sua esposa é a 
presidenta da Liga, mas invoca o testemunho do Presidente da Casa por  
ter duas i rmãs que participam deste grupo. Ressaltou o edi l  que muitos 
pacientes que necessi tam de transporte para efetuar o tratamento, de 
camas, fraldas, medicamentos, médicos, procuram a Liga que, dentro do 
possível , procura ajudar. Ressaltou que, hoje, a Liga conta com a 
parceria da Prefei tura Municipal , através da Secretaria da Saúde, onde o 
Secretário Municipal , Dr. Giovani Sassi , oportuniza  as pessoas nos 
exames, bem como no atendimento médico nos Postos de Saúde. 
Agradeceu a ajuda dos colegas João Cezar e Ferul io, bem como do 
funcionário Márcio, que ajudaram no preparo do galeto. Manifestou a sua 
satisfação pelo sucesso do galeto, bem como pela ajuda das pessoas que 
entendem a necessidade de ajudar ao próximo.  Acredita o Vereador que o 
que se leva desta vida é a ajuda ao próximo.  Parabenizou o Vereador 
Reni pela iniciativa de homenagear estas mulheres com Votos de 
Congratulações. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Parabenizou a 

Liga do Combate ao Câncer pelo trabalho voluntário que vem efetuando 
em prol  da comunidade. Referiu-se à matéria veiculada no Correio do 
Povo referente à rodoviária de Santo Antônio da Patrulha. Manifestou a 
sua contrariedade uma vez que esta é uma propaganda negativa para o 
município, para o concessionário, bem como para a comunidade que não 
quer fazer disso uma luta particular, mas sim uma solução. Acredita que o 
município tem que encontrar um caminho que seja o ideal pa ra todos, 
portanto esta quebra de braço entre o concessionário e a Administração  
não pode continuar. Citou uma matéria veiculada de uma pessoa que já 
administrou o município, onde afi rma, num primeiro momento, que as 
rodoviárias antigas não tinham condições de atendimento, mas no 
segundo momento dá a sua opinião ao Prefei to atual  para que retorne ao 
sistema da antiga rodoviária, numa total  incoerência. Disse que não pode 
deixar uma incoerência dessas sair na mídia, onde uma pessoa que deu 
sua opinião, agora vai resolver o problema. Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS : Rati f icou as palavras do Vereador Flávio 

sobre o trabalho realizado pela Liga de Combate ao Câncer. Somou -se às 
palavras do Edil , cumprimentando estas mulheres guerreiras, 
trabalhadoras, que vêm cada vez mais trabalhando para as pessoas 
necessi tadas. Disse que no Brasi l  o maior índice encontrado é o de 
câncer de mama, onde a Liga está sempre presente quando necessário. 
Sal ientou ter recebido sol ici tação de pessoas da comunidade para que 
sol ici tasse a contratação de um neurologista para atendimento no Posto 
de Saúde, mas segundo informações do Secretário de Saúde, já foi  
providenciada a contratação de um novo neurologista. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA:  Parabenizou o trabalho desenvolvido pela Liga do 

Combate ao Câncer, aonde o trabalho voluntário vem em benefício da 
população. Parabenizou os organizadores do galeto  Ressaltou o Edi l  que 
o excesso de burocracia vem sufocando o crescimento de pequenas 
empresas e comércios de Santo Antônio da Patru lha. Em uma indicação 
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encaminhada ao Executivo, o Vereador, em conjunto com o vereador 
Ferulio Jose Tedesco, solici ta a reedição da Legislação Municipal nos 
moldes da Lei n° 4.025, de 14 de agosto de 2002, possibil i tando a 
regularização de construções no município. Disse que a intenção dos 
mesmos tem por objetivo faci l i tar aos proprietários de imóveis a obtenção 
da certidão do habite-se. De acordo com o Edi l  existe em Santo Antônio 
um número considerável de prédios antigos que não possuem a certidão. 
Sem este documento, o proprietário do imóvel não consegue a l iberação 
do alvará, documento autorizando o início dos serviços. Desta forma, 
alerta o Vereador, novos postos de trabalho deixam de ser gerados e 
impostos recolhidos. Segundo o Vereador há a necessidad e da revisão da 
si tuação dos antigos imóveis, pois os proprietários querem colocar um 
negócio próprio e não conseguem pela burocracia. Acredita que tem que 
haver bom-senso, ou o município pagará com a migração destes 
comércios para outros municípios. Relatou o caso de um atel ier de 
calçados que acabou se transferindo para o Caraá, bem como de outro 
que pretende aumentar o número de funcionários, mas não consegue, 
pois, a área em que possui um prédio é restri ta a moradia . Outro assunto 
abordado pelo Vereador  refere-se à pintura de amarelo do meio-fio na 
Rua João P. da Luz, em função dos tachões, em frente aos comércios, o 
que vem prejudicando o faturamento dos comerciantes. Destacou a 
pintura efetuada em frente ao Comércio Izidoro Ferragens que viu seu 
faturamento diminuir, uma vez que as pessoas não têm aonde estacionar, 
procurando outro comércio para comprar suas coisas. Destacou a queda 
do dólar, lembrando que o dólar quando estava a quase R$ 3,00, o preço 
da gasol ina subiu consideravelmente,  mas agora que o preço do dólar 
está a R$ 1,89, o governo Federal  não baixa o preço do mesmo, sendo 
um absurdo esta si tuação. Com relação ao salário dos aposentados, 
denunciou que quando o salário mínimo sobe 20%, o salário dos 
aposentados sobe 5%. Sal ientou o Edi l  que daqui a pouco todos os 
aposentados estarão recebendo um salário mínimo. Em aparte falou a 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS : Disse a Vereadora que a 
esquina da rua do Posto de saúde da várzea com a João Pedroso da Luz 
está um caos com o estrei tamento de  pista. Salientou que já sol ici tou, por 
duas vezes, uma aval iação ao Conselho de Trânsi to, uma vez que já 
aconteceram três acidentes naquele local . Da mesma forma o comércio 
da padaria e da farmácia estão prejudicados  com a pintura em amarelo no 
meio-fio. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que 
isso é o excesso de burocracia. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Sugeriu que na próxima reunião da CUP 
fossem convocados representantes do Conselho Municipal  de Trânsi to 
para tratar sobre os problemas pertinentes à Rua João P. da Luz, no que 
tange à pintura do meio-fio, à velocidade exagerada. Parabenizou as 
mulheres que fazem parte da Liga de Combate ao Câncer, pela dedicação 
em prol  dos necessi tados.  Com relação à Rodoviária, disse  que muitos 
transtornos já ocorreram desde que o terminal municipal  foi  construído, 
através de ato administrativo, com iniciativa deste Poder, sendo este um 
empreendimento sempre almejado pela população patrulhense. Acredita 
que as manifestações recentes têm que ser compreendidas, porque as 
mesmas se auto-expl icam, uma vez que a população não é boba, fazendo 
a lei tura correta destas entrevistas.  Nada mais a tratar,  foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


