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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2008 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19h00min, os seguintes 
vereadores:  Ferulio Jose Tedesco, Antônio Tadeu das Neves, Clóvis 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza,  Flávio Von Saltiél , João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Reni 
Germano da Silva. 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. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente colocou a Ata 
da 20ª Reunião Ordinária em votação, que fo i  aprovada por unanimidade.  
Foi colocada, em votação, a fal ta  justi f icada da Vereadora Jacira 
Conceição dos Santos,  que se encontra com problemas de saúde, sendo 
aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem Nº 122/2008 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem Nº 123/2008 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 177/2008 –  “Autoriza a abertura 

de Créditos Suplementares por Redução Orçamentária no Orçamento 
Municipal , al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que Dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº. 
5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº. 5.353/2007, que Dispõe Sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas Alterações” - valor de R$ 28.605,58 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 179/2008 –  “Dá nova redação ao artigo 
1º da Lei Municipal  5.385, de 28 de dezembro de  2007, que "Dispõe sobre 
o processo de Anál ise de Projetos, para fins de execução de obras ou 
serviços no município de Santo Antônio da Patrulha" –  Poder Executivo.  
Of.Circ.066/08 - Convida para o 4º Encontro para dar continuidade aos 
assuntos relacionados a pol íticas públ icas de Combate às Drogas no 
Município, na Câmara de Vereadores no dia 23 de julho, às 14 horas –  
Prefei to Municipal . Of. 598/2008 - Resposta aos Pedidos de Providências 
nºs 220, 231, 043 e 230/2008 – Poder Executivo. Of. 584/2008 - Resposta 
aos Pedidos dos Vereadores. Indicações, Requerimentos e Pedidos de 
Providências –  Poder Executivo.  Of. Circular nº 001/2008 - Comunica que 
Leandro Pirotta é o representante do Poder Legislativo no Conselho de 
Al imentação Escolar –  CAE. Convite para Festa em louvor a Santa Marta, 
dia 27 de julho na localidade de Roça Grande.  Of. nº. ref. 
671883/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde do programa de assistência farmacêutica 
básica comp. 06/2008 no valor de R$ 12.946,78 –  Ministério da Saúde. 
Of. nº. ref.  666637/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde do programa de pagamento de 
PAB fixo comp. 06/2008 no valor de R$ 48.522,50 –  Ministério da Saúde. 
Ocorrência de Resposta 00351/08 - Resposta ao Requerimento 105/08 de 
autoria do Vereador Ferulio Tedesco –  CONCEPA. Of. DT-GAB 114/08 -  
Resposta Requerimento nº 106/08 de autoria do Ver.  Ferul io Tedesco –  
DETRAN. Of.GAB/DIR/RSS/258-08 - Encaminha Resolução Normativa 315 
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sobre as tari fas aos consumidores de baixa renda –  CEEE. Convite para 
5ª Assembléia Geral  da ASCAL de 2008 em Comemoração a Festa 
Estadual do Pescador e do Papa- Terra com início no dia 26 de julho de 
2008 às 9h30min no Plenário da Câmara Municipal  de Arroio do Sal  - RS 
–  ASCAL. PROJETO DE LEI Nº 178/2008 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR –  
“Dá Denominação a uma Estrada nesta Cidade e dá outras providências”. 
(João Batista Teixeira). INDICAÇÃO Nº 035/2008 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL - Sol ici ta a Criação de uma casa de passagem no Muni cípio. 
INDICAÇÃO Nº 036/2008 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM –  

“Construção de uma quadra de areia na área pública ao lado da Creche 
Soneca em Lomba da Páscoa”. Requerimento nº 153/2008 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL - Sol ici ta ao Gerente da CEEE que providencie melhori as na 
rede de energia elétr ica da Travessa Nunes na localidade de Portão I. 
Requerimento nº 154/2008 –  RENI GERMANO DA SILVA, FERULIO JOSE 
TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM –  

Votos de Congratulações ao Pároco, à Comissão Organizadora e 
comunidade do bairro Bom Princípio, pela Festa em louvor a São Luiz 
Gonzaga, ocorrida em 20 de julho p.p. Requerimento nº 155/2008 –  
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES –  Sol ici ta Informações sobre qual o 

andamento das sol ici tações contidas nos Requerimentos nºs 075  e 
118/08. Requerimento nº 156/2008 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM, 
EDUARDO LIMA DE SOUZA, CLÓVIS GOMES SALAZAR E ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES - A Comissão Especial  de Vereadores sol ici ta 

informações ao Insti tuto Hospitalar. Pedido de Providência nº 267/2008 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL - Limpeza das laterais, inclusive as valetas, na 

Rua Theobaldo Luiz Machado, visando ao escoamento da água, em 
virtude de estar assoreados. Pedido de Providência nº 268/2008 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL –  I luminação Públ ica na localidade de Morro 
Agudo. Pedido de Providência nº 269/2008 –  ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES - Patrolamento e ensaibramento nas imediações do ginásio, bem 
como da Igreja, na local idade de Barro Vermelho em virtude da Festa em 
louvor ao Sr. Bom Jesus. Pedido de Providência nº 270/2008 –  ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES - Reitera o pedido de providência 078/08 no qual 

sol ici ta a conclusão do calçamento das ruas do Bairro Vi la Rica na Rua 
Jacob Bier Sobrinho. Pedido de Providência nº 271/2008 –  MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM - Colocação de três luminárias na localidade de Costa 
da Miraguaia após a Fábrica de Rapaduras Da Colônia. Pedido de 
Providência nº 272/2008 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM -  
Patrolamento e ensaibramento da estrada da local idade de Veloso no 
trecho compreendido entre a RS-474 e RS-30. Pedido de Providência nº 
273/2008 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Patrolamento e 

ensaibramento da estrada da local idade de Casqueiro após a Free -Way 
até a localidade de Vassouras. Pedido de Providência nº 274/2008 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM -  Patrolamento e ensaibramento da 
estrada da localidade de Monjolo, passando pela local idade de Monjolo, 
passando pela local idade de Campestre até a RS- 474, incluindo a 
estrada da local idade de Canto dos Gui lhermes. Pedido de Providência nº 
275/2008 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR -  Conserto de um bueiro na 
localidade de Barrocadas, Rua 2 que vai  em direção a Lombas, com 
colocação de quatro canos que foram danificados quando do 
patrolamento do mesmo. Pedido de Providência nº 276/2008 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR - Ensaibramento do final  da Rua Wladislau Kalata, e 
revisão da rede de iluminação públ ica na referida Rua. Pedido de 
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Providência nº 277/2008 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR - Colocação de 

bico de luz na Passarela da Amizade e recolocação de bancos no pátio 
de acesso da referida Passarela. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se ao pedido no qual 
sol ici ta o conserto de um bueiro na local idade de Barrocadas, Rua 2 que 
vai  em direção a Lombas, com colocação de quatro canos que foram 
danificados quando do patrolamento do mesmo. De acordo com o edi l , a 
colocação de quatro canos resolverá o problema. Da mesma forma 
sol ici tou o ensaibramento do final  da Rua Wladislau Kalata, e revisão da 
rede de i luminação públ ica na referida Rua, em virtude de que os 
moradores reclamam que as lâmpadas acendem e apagam, necessi tando 
desta revisão. Com relação à Passarela da amizade, disse que há uma 
turma de jovens que vêm depredando os locais públ icos, reti rando os 
bicos de luz, os bancos que são util izados pelos moradores  dos 
arredores, que se util izam deste local  para tomar chimarrão, conversar  
com os amigos. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Rati f icou as palavras do Vereador no que se refere à depredação da 
Passarela da Amizade, sal ientando também ter rec ebido reclamações da 
presença deste grupo de jovens que uti l izam a passarela para o consumo 
de drogas, conseqüentemente, reti ram os bicos de luz, bem como os 
bancos. Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse que esta passarela está sendo uti l izada por motoqueiros e 
skatistas, prejudicando os pedestres que se uti l izam da mesma. Lembrou 
ter sol ici tado, há tempos atrás, que o poder executivo providenciasse um 
vigia para cuidar desta passarela. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR  associando-se ao pedido do Vereador João Cezar  na 
disponibil ização de um vigia para a passarela. Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO : Acredita que o município tem muito 
para mudar, sendo esta uma questão cul tural  e de educação, ci tando 
como exemplo Os Caminhos da Fé, que está, constantemente, sendo 
depredado. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR  dizendo 

que tem por intui to melhorar, cada vez mais, estas questões. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA : Sol ici tou, verbalmente, a colocação de um 

abrigo na parada em frente ao Cartório, bem como em frente ao  CRVA na 
localidade de Vila Palmeira. Sal ientou o edi l  já ter efetuado este pedido 
anteriormente. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Sol ici tou, 
verbalmente, que seja encaminhado ao DETRAN um requerimento 
sol ici tando informações sobre qual o procedimento  que tem que se 
adotado por condutores de bicicletas elétricas , destacando a necessidade 
de regulamentação e registro junto ao Órgão . Segundo o Vereador , há 
divergências de informações entre os contro ladores do trânsi to e o 
representante do CRVA, por não existi r uma Legislação específica quanto 
à classi ficação e enquadramento das bicicletas elétricas, que já podem 
ser encontradas circulando no município. De acordo com o edi l , a 
semelhança com uma motoc icleta vem gerando controvérsia. Segundo o 
vereador, quem adquiriu o veículo não sabe o que fazer, até porque não  
há intenção de infringir a Lei , o que causa apreensão no s proprietários 
pela fal ta de uma legislação sobre o assunto. Por ser apresentada como  
uma bicicleta não havia a preocupação com a questão  da legal ização 
para conduzi -la. A intenção do vereador com o requerimento é de obter  
informações sobre possíveis procedimentos indicados, para tranqüilizar 
os proprietários das bicicletas elétricas, permitindo que os mesmos 
possam usá-las sem medo, mesmo porque tiveram custos para aquisição. 
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O questionamento maior é quem pode conduzir a bicicleta, e qual as 
exigências na confecção da carteira. Segundo o edi l ,  a orientação tem 
que parti r do DETRAN. Informou que o veículo funciona a parti r de 
propulsão mista (a pedal e elétrica), com o custo médio do quilômetro 
rodado de R$ 0,01, com potência de 350 watts,  com velocidade máxima 
inferior a 40 quilômetros por hora. Disse que a bicicleta elétrica provém 
da China, se mostra atrativa pelo valor, bem inferior a de uma 
motocicleta. Referiu-se à Indicação na qual solici ta a construção de uma 
quadra de areia na área pública ao lado da Creche Soneca em Lomba da 
Páscoa, como meio de incentivar as crianças a praticar esp ortes,  
objetivando diminuir, futuramente, o número de jovens usuários de 
drogas. Em aparte falou o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sugeriu 
ao Edi l , que encaminhe requerimento à empresa responsável pela 
importação desta bicicleta elétrica que forneça as inf ormações 
necessárias sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
consumidores. Em aparte falou o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS 
NEVES: Destacou a implantação de uma escola, no ginásio da Costa da 

Miraguaia, objetivando proporcionar, aos jovens, um meio de in centivo ao 
esporte, para que não entrem no mundo das drogas, De acordo com o 
edil , as comunidades do 2º Distr i to estão unidas neste sentido, 
informando que as inscrições poderão ser efetuadas nas escolas. Neste 
ínterim, informou o edi l  que as atividades terão início em agosto.  
Prosseguiu o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Concordou 

com o Vereador Eduardo no que tange à empresa importadora, para que 
oriente melhor os compradores quanto ao trânsi to desta bicicleta elétrica.  
Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que a 
empresa Santa Cruz, importadora destas bicicletas elétr icas, já 
comercial izou algumas, teve que fazer algumas devoluções de recursos 
em função da negativa por parte do DETRAN, em função de resolução da 
CENTRAN, órgão estadual,  informando que não há decisão sobre a 
regulamentação, o que impede o uso da mesma . Disse que há um 
empresário, no município, que está importando estas motos.  Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL : Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado 

pedido de informações se há algum plano para construção da rede de 
distr ibuição de água na localidade de Portão II . De acordo com edi l , foi 
aberto um poço artesiano, f icando a comunidade na expectativa do uso 
da água, mas não houve a distr ibuição. Baseado em pedidos de 
moradores, sol ici tou ao Poder Execut ivo a construção de uma casa de 
passagem no município. De acordo com o edil , pessoas de outros 
municípios procuram, seguidamente, abrigo nas residências do município. 
Informou o edi l  que, ao ser chamado tarde da noite, veri ficou que havia 
uma senhora grávida solici tando pouso e al imentação numa residência.  
Segundo o Vereador, esta indicação tem por o bjetivo, promover os 
direi tos de cidadania de seres humanos, em si tuação de vulnerabil idade 
social , buscando atender a demanda de pessoas de outros municípios. 
Com relação ao problema levantado pelo Vereador Manoel, no que tange 
à regulamentação das bicicletas elétricas, disse o vereador que não há 
regulamentação federal  para veículos considerados automotores, caso 
destas bicicletas elétricas, não cabendo ao município a regulamentação. 
Acredita que este requerimento deve ser encaminhado do CONTRAN, ou 
ao Senado Federal  para que medidas cabíveis sejam adotadas. Referiu-
se à al teração do artigo 1° da Lei  5.385, que dispõe sobre o processo de 
análise de projetos, para fins de execução de obras e serviços em Santo 
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Antônio da Patrulha. Segundo o Vereador, a mudança permiti rá a 
l iberação de projetos de construção mediante a apresentação de 
documentos que comprovem a posse do terreno. Vale, nest e caso, 
contrato de compra e venda, escri tura de posse ou escri tura de doação.  
De acordo com o edi l ,  antes os projetos só recebiam autorização da 
Prefei tura após apresentação de cer tidão ou matrícula do Registro de 
Imóveis. Disse que havia um problema nesta lei , por não haver uma data,  
ou alguma coisa que pudesse permiti r, sob pena de haver uma 
proli feração de loteamentos clandestinos no município. Salientou que a 
nova redação deve atender um expressivo número de patrulhenses com a 
l iberação do projeto de construção. Segundo o edil , atualmente, existem 
centenas de projetos trancados na engenharia aguardando a aprovação 
por fal ta de regulamentação. Acredita que esta lei  facil i tará  a vida de 
muita gente, que aguardava esta decisão para, f inalmente, ter a sua c asa 
própria. Informou, no entanto, que apenas os projetos com data anterior à 
publicação desta Lei  serão atendidos com a concessão do benefício. De 
acordo com o Vereador, a  al teração da Lei entra em vigor a parti r da  data 
da sua publ icação, que deve ocorrer nos próximos 30 dias. Os 
proprietários de terrenos que se enquadram nestes termos devem 
procurar a Secretaria Municipal  de Planejamento, para cadastramento e 
assinatura de termo. Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Atendido 

sol ici tações da comunidade de Ba rro Vermelho o edil  solici tou o 
patrolamento e o ensaibramento nas imediações do ginásio, bem como da 
Igreja, em virtude da Festa em louvor ao Senhor  Bom Jesus. Com relação 
ao pedido de providência nº 270 no qual solici ta a conclusão do 
calçamento das ruas do Bairro Vi la Rica, em especial  na Rua Jacob Bier 
Sobrinho. Segundo o Vereador a Prefei tura, há sessenta dias, iniciou  o 
nivelamento das ruas, que foi  interrompido, ocasionando atolamentos nos 
veículos que, por al i , trafegam.  fato comprovado pelo edi l  que veri ficou, 
in loco, que o ônibus da empresa transcol não conseguiu prosseguir pelas 
ruas, tendo que vol tar de ré, assim como os ônibus das fábricas de 
calçados que não conseguiram sequer entrar no bairro.  Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que faz quinze dias 

que as ruas foram cortadas, demonstrando estranheza no fato de um 
ônibus querer subir aquela lomba num dia de chuva. Acredita que a 
Prefei tura dará uma al ternativa de trânsi to, uma vez que, o tempo que 
levará para a conclusão do calçamento, a rua ficará interrompida. 
Prosseguiu o Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Concordou de 
que o Poder Executivo tenha que oferecer uma al ternativa de trânsi to. 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Através de pedido 
verbal, o edil  solici tou ao Poder Executivo que providencie uma operação 
tapa-buracos, com urgência, na Avenida Borges de Medeiros, Rua 
Marechal Floriano até o cunhal com a Rua Marco Cristino Fioravante, 
bem como na Rua Santo Antônio. Segundo o edil , leu a matéria veiculada 
no Jornal Correio de Santo Antônio, sobre a operação tapa -buraco 
realizada pelo Poder Executivo em frente à Associação Comercial , num 
trecho de aproximadamente 4 m²,  fato que rendeu meia página de jornal 
com um custo enorme. De acordo com o edil , esta matéria é decorrente à 
crít ica fei ta, na semana passada, de que uma moto ficou com a roda torta 
ao cair no buraco existente em frente à Associação comercial . Segundo o 
Vereador, este fato poderá ocorrer também nas ruas já ci tadas. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Sol ici tou, verbalmente,  que seja  
encaminhado ao DAER, requerimento solici tando informações sobre as 
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restrições de tráfego dos caminhões pesados na RS-030, definidas no 
ano passado, quais as empresas cadastradas para uti l izar a RS -030. Na 
mesma l inha, sol ici tou que seja encaminhado à Polícia Rodoviária 
Estadual , sol ici tação sobre a fiscalização destes caminhões. De acordo 
com o edi l , neste final  de semana, surpreendeu -se com a quantidade de 
caminhões que trafegavam na RS-030, sem l igação alguma com o 
município, que estão, provavelmente,  desviando do pedágio . Em aparte 
falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que há 
tráfego de caminhões, também, em dias de semana. Prosseguiu o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO  dizendo que ficou assegurada uma 
fiscalização permanente, portanto a sua surpresa. Não havendo mais 
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 172/2008 –  “Dispõe sobre a criação do Arquivo 

Histórico Municipal , e Dá Outras Providências” - "Corália Ramos Bemfica"  
–  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO 
DE LEI Nº 176/2008  –  “Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à 

Empresa MARICOMÉRCIO DE PEDRAS LTDA”  - –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da CUP.  PROJETO DE LEI Nº 177/2008 –  
“Autoriza a abertura de Créditos Suplementares por  Redução 
Orçamentária no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais n ºs. 
4711/2005, que Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 
a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal nº. 5.353/2007, 
que Dispõe Sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas Alterações” - valor de 
R$ 28.605,58 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de  
lideranças. PROJETO DE LEI Nº 179/2008 –  “Dá nova redação ao artigo 1º 

da Lei Municipal  5.385, de 28 de dezembro de 2007, que "Dispõe sobre o 
processo de Anál ise de Projetos, para fins de execução de obras ou 
serviços no município de Santo Antônio da Patrulha" –  Colocado em 
discussão, manifestou-se o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 

Disse que na data de 28 de dezembro estava como Secretário no Poder 
Executivo, sal ientando haver uma demanda  enorme no município. 
Segundo o edil , esta lei  vem regulamentar si tuações que não se 
enquadravam, pela deficiência da lei  anterior. Colocado em votação, foi  
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. As Indicações nºs 
035 e 036/2008, bem como os requerimentos nºs 154, 155, 155 , e 
156/2008, inclusive os verbais, foram colocados em bloco em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foram ap rovados por  
unanimidade. O Projeto  de Lei nº 178/2008 baixou na CUP. Encerrada a 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Com relação ao 
seu pronunciamento, disse não concordar com o que foi  di to  pelo 
Vereador Flávio, quanto à i rresponsabil idade do motorista, sal ientando 
que este problema de tráfego é responsabi lidade da Prefei tura, que tem 
que oferecer condições de trafegabil idade. De acordo com o edi l , o 
Departamento de Trânsi to teria que interromper a rua. Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Sal ientou que o motorista que faz o transporte coletivo 
naquela região, conhece muito bem as ruas, mas entende que a 
sinalização tem que ser colocada. Segundo o edi l , na semana passada 
presenciou a reti rada de terra das ruas que foram cortadas, bem como a 
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construção dos bueiros e o nivelamento das ruas. Ressaltou que haverá a 
necessidade de desvio das rotas. Referiu-se aos pedidos sol ici tados 
nesta Sessão relacionados a consertos de estradas,  i luminação públ ica, 
distr ibuição de água, em virtude de estar visi tando diversas localidades, 
recebe diversas sol ici tações da comunidade. Ressaltou o edi l ser esta 
uma das funções dos Vereadores que, mesmo aqueles que não se elejam 
nas próximas eleições, deverão fazê-las até o dia 31 de dezembro. De 
acordo com o Vereador, o que fez durante 18 anos nesta Casa, 
continuará fazendo, sem inventar nada di ferente do que fazia, somen te 
para agradar este ou aquele. Acredita que, por questão de ética e 
coerência, não é o momento de denunci smos, por ser fáci l  falar de A e 
esquecer do B, para não macular a imagem da Casa , com coisas que 
ontem não foram fei tas.  Sal ientou que os Vereadores têm que trabalhar, 
pedir, e aguardar o julgamento, através do voto. De acordo com o edi l , há 
muitas retro-escavadeiras trabalhando, distribuindo saibro, pessoas 
arando terras na Lagoa, retro -escavadeiras nas localidades de Morro 
Grande, Evaristo, Roça Grande. Segundo o edi l , esta não é a maneira de 
fazer pol ítica, em virtude de estarem correndo muitos riscos. Acredita que 
a campanha tem que ser fei ta de maneira limpa, clara, com um trabalho 
informativo para que a comunidade saiba as pretensões de cada 
candidato. Disse o edi l  que está havendo, inclusive, a compra de cabos 
elei torais. Salientou que se veri ficar qualquer i rregularidade na 
campanha, será o primeiro a denunciar. Em aparte falou o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que esta Casa, através da Presidência 
da OAB, promoveu dois dias de palestras visando esclarecer aos 
candidatos, as regras estabelecidas pelo TSE, portanto os candidatos que 
quiserem correr r iscos estarão cientes das conseqüências.  Prosseguiu o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  Disse que a grande maioria, participou 
das palestras de esclarecimentos sobre o plei to municipal .  Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Referiu-se à Lei , de sua autoria, que dispõe sobre 
o estacionamento rotativo de 15 minutos em frente às farmácias  e 
gabinetes médicos. Disse o edil  ter sido convidado, pelo proprietário da 
Farmácia Peixoto, a visi tar seu estabelecimento, onde v eri f icou que os 
carros estacionados em frente à farmácia não estavam uti l izando os 
serviços daquele estabelecimento. De acordo com o proprietário, em 
contato com o comandante da Brigada Mi li tar , o mesmo informou que não 
multará os motoristas por que esta lei  não consta no código de trânsi to. 
Manifestou a sua indignação com esta resposta, uma vez que o município 
tem suas leis, e devem ser respeitadas. Espera que o Poder Executivo 
proceda à fiscalização desta lei , fazendo  com que a mesma seja 
cumprida. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.   


