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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Aos vinte e oi to 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, Clóvi s 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Flávio Von Saltiél, Jacira 
Conceição dos Santos, 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 realizasse a lei tura 
de um trecho Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento, o 
Senhor Presidente colocou a Ata da 21ª Reuni ão Ordinária em votação, 
que foi  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 124/2008 –  Encaminha Projetos de Lei –  

Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 125/2008 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 126/2008 –  Encaminha Projetos de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 127/2008 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 128/2008 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 180/2008 –  
“Autoriza a abertura de Crédito Suplementar por Excesso de 
Arrecadação, 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 al terações” - no valor de R$ 7.000,00 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 181/2008 –  “Abre Créd i to Especial  por 

Superávi t f inanceiro, 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 al terações” - Valor R$ 8.106,20 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 182/2008 - "Autoriza a abertura de 

Crédito Especial  por Auxíl io/Convênio, no Orçamento Municipal  al tera as 
Leis Municipais 4.711/2005 que Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei 
Municipal nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orç amentária Anual e 
suas al terações" - Valor de R$ 6.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 183/2008 –  “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$ 25.000,00 – Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº 184/2008 –  “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar por 

auxíl io/Convênio no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs. 
4711/2005, que Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 20 06 
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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$ 850.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 185/2008 –  “Abre 
Crédito Suplementar por Superávi t Financeiro, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2008 e Lei  Municipal  nº. 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações” - no valor de R$ 37.405,11 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 186/2008 –  “Abre Crédito Suplementar por 

Superávi t Financeiro, 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” - no valor de R$ 30.005,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 187/2008 –  “Autoriza a abertura de Crédito Suplementar por  
Excesso de Arrecadação, 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 Diretr izes 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal nº. 5.353/2007, 
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas al terações” - no valor 
de R$ 113.147,87 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 188/2008  –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Pagamento de Despesas 
Oriundas de Alimentação e Embelezamento Estético da Rainha, das 
Princesas e do Boneco Mascote, como representantes da Feira Nacional 
da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz –  FENACAN –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 189/2008 –  “Autoriza a abertura de 

Crédito Suplementar por redução Orçamentária no Orçamento Munici pal , 
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 Diretr izes 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$ 80.000,00 –  Poder 
Executivo. Of. 593/08 - Encaminha receita do exercício de 2007 –  Poder 
Executivo. Of. 616/2008 - Resposta ofício 179/08 e vários pedidos de 
providências –  Poder Execut ivo. Of. 625/2008 – Resposta a diversos 
pedidos de Providências –  Poder Executivo. Of. 626/2008 - Resposta ao 
Pedido de Informação nº 075/08 –  Poder Executivo. PGM 099/08 - Of.  
Encaminha Of. Gab. DG nº 3085 - Referente ao Processo de Prestação de 
Contas do Poder Legislativo Ref. 2006. Poder Executivo. Ofício 2.918/08 
- Noti f ica l iberação de recursos Financeiros PRODESA R$ 8.423,30 –  
Caixa Federal . Of. 228/2008 - Encaminha resposta ao Ofício 144 /08 que 
encaminha Requerimento 094/08 de autoria do Vereador Ren i Germano 
da Si lva –  Secretaria da Segurança Públ ica. Of. nº ref.  
711137/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde ref. Programa Pagamento de Agentes 
Comunitários de Saúde –  ACS Comp. 06/2008 Municipal  UF RS no valo r 
de R$ 13.300,00 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 711762/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
ref. Programa Pagamento de Saúde da Saúde –  SF Comp. 06/2008 
Municipal  UF RS no valor de R$ 16.200,00 –  Ministério da Saúde. Of. nº 
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ref. 717180/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde ref. Programa Pagamento de Saúde Bucal –  SB 
Comp. 06/2008 Municipal  UF RS no valor de R$ 1.700,00 –  Ministério da 
Saúde. Comunicado nº CM104015/2008 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 32.395,89 –  Ministério da Educação. Comunicado nº 
CM120928/2008 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.179,20 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM120929/2008 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 11.488,40 –  Ministério da Educação. 
Comunicado nº CM120930/2008 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 1.368,40 –  Ministério da Educação. Comunicado nº 
CM120928/2008 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.179,20 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM107883/2008 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 1.018,95 –  Ministério da Educação. 
INDICAÇÃO Nº 037/2008 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES  –  “Estudo 
para a viabi lização da remuneração de Professores estagiários, que estão 
realizando estágios nas Escolas Municipais ”. Requerimento nº 157/2008 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Sol ici ta ao Ilmo. Sr. Fernando Fróes, 

Diretor de Relações Insti tucionais da Metrovias, melhorias, com urgência, 
no acostamento da RS-030, no trecho em frente à Igreja da Comunidade 
de Vi la Palmeira.  Requerimento nº 158/2008 –  RENI GERMANO DA 
SILVA E FERULIO JOSE TEDESCO - Votos de Congratulações aos 

Festeiros, Comissão organizadora, Pároco, colaboradores e comunidade 
de Ilha da AGASA, pela bel íssima Festa em louvor a São Crist óvão, 
realizada no dia 27 de julho. Requerimento nº 159/2008 –  MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM - Sol ici ta a BrasilTelecom, a colocação de um TP com 

cartão próximo à Escola Estadual de Ensino Fundamental  Vi la Lobos, 
localizada na localidade de Barro Vermelho km 48. Requerimento nº 
160/2008 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Sol ici ta Votos de 
Congratulações aos Festeiros, Comissão organizadora, Pároco, 
colaboradores e comunidade de Roça Grande, pela bel íssima Festa em 
louvor a Santa Marta, realizada no dia 27 de julho de 2008.  Requerimento 
nº 161/2008 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Votos de 
Congratulações ao Senhor Dagoberto Carvalho da Rocha, pela colação 
de Grau em Arquitetura e Urbanismo na UNISINOS, em 26 de julho p.p.  
Requerimento nº 162/2008 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR - Sol ici ta ao 

Exmo. Sr.  Daiçon Maciel  da Si lva, a desobstrução das Ruas Renato 
Randazzo e Antônio Ferreira da Luz, que fazem a l igação entre a Av.  
Affonso P. Emerim e a Rua José Juvenal Soares. Sal ienta -se que, para 
efetuar esta desobstrução, há a necessidade de efetuar a desapropriação 
das residências que estão obstruindo esta l igação. Requerimento nº 
163/2008 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM, FLÁVIO VON SALTIÉL E RENI GERMANO DA SILVA -  
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim Pedro da 
Rosa Marcondes. Requerimento nº 164/2008 –  FERULIO JOSE TEDESCO 
- Votos de Congratulações à Patrulhense Ângela Slávia de Moraes 

Miskul im pelo trabalho de quali ficação que vem desenvolvendo com 
derivados da cana-de-açúcar que são conhecidos em todo terri tório 
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Nacional. Química formada pela PUCrs, com especialização em 
Tecnologia de Al imentos na UFrgs, fo i  destaque na edição do dia 28 de 
julho do Jornal do Comércio. Pedido de Providência nº 278/2008 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Patrolamento e ensaibramento da 
Estrada da localidade de Morro do Púlpi to, iniciando no entroncamento 
com a Rua dos Imigrantes até o Salão Comunitário. Pedido de 
Providência nº 279/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL –  Patrolamento e 

ensaibramento da estrada da local idade de Passo da Figueira em direção 
à local idade de Esquina dos Morros. Pedido de Providência nº 280/2008 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Recuperação, com a máxima 
urgência, da camada asfál t ica da Av. Borges de Medeiros e da Rua 
Edemar da Si lva Braga. Pedido de Providência nº 281/2008 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Ensaibramento e patrolamento das estradas 

gerais das localidades de Lombas, Tapumes e Barrocadas. Pedido de 
Providência nº 282/2008 –  ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Patrolamento 

e ensaibramento da estrada da local idade de Arroio Grande em direção à 
localidade de Monjolo. Pedido de Providência nº 283/2008 - ANTÔNIO 
TADEU DAS NEVES - Patrolamento e ensaibramento da Estrada da 
localidade de Morro do Púlpi to, facil i tando o acesso à Pousada Savanas. 
Pedido de Providência nº 284/2008 - ANTÔNIO TADEU DAS NEVES -  
Limpeza de galhos que se encontram às margens da Rua Marl i  Ourique 
Gomes, fundos do Cemitério Município. Pedido de Providência nº 
285/2008 - ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Recuperação da estrada 

Passo do Sítio com acesso às local idades de Costa da Miraguaia e 
Catanduvinha. Pedido de Providência nº 286/2008 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO - Sol ici ta um mutirão em regime de urgência, através das 
equipes da Frente Emergencial  para realizar a l impeza de materiais e de 
entulhos, nas margens do Arroio Pitangueiras, principalmente no trecho 
localizado abaixo do Ginásio de Esportes  Caetano José Tedesco até o 
Loteamento Parque São José.  Pedido de Providência nº 287/2008 –  
ANTÔNIO TADEU DAS NEVES - Revisão da rede de i luminação públ ica 

com troca de lâmpadas queimadas, na localidade de Portão II, na lateral 
da RS-030, nas proximidades do km 62,5 –  Parada 195. Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se 
ao pedido no qual sol ici ta a desobstrução das Ruas Renato Randazzo e 
Antônio Ferreira da Luz, que fazem a l igação entre a Av. Affonso P. 
Emerim e a Rua José Juvenal Soares.  Sal ienta-se que, para efetuar esta 
desobstrução, há a necessidade de efetuar a desapropriação das 
residências que estão obstruindo esta l igação. De acordo com o edi l  há, 
no final  destas ruas algumas residências que impedem a passagem da 
Av. Affonso P. emerim para a Rua José Juvenal Soares. Sugeriu à que 
seja efetuado um banco de dados com todas as reivindicações dos 
colegas Vereadores, para que não ocorram plágios de pedidos. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, a colocação de duas 
lombadas na Estrada Otávio Benjamin, iniciando no engenho Miraguaia 
até o final da estrada da localidade de Costa da Miraguaia. Segundo 
informações, há a necessidade da colocação destas lombadas pelo al to 
f luxo de veículos que transi tam por esta via, mesmo sabendo das 
di f iculdades que a administração têm em colocá -las em virtude da 
legislação. Segundo o Vereador, o r isco de acidentes torna-se muito 
grande, independente de a estrada estar em condições de 
trafegabil idade. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Reportou-
se ao pedido do Vereador Eduardo, fazendo uma analogia com o 
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asfal tamento da Rua Francisco B. de Lima, destacando que ao colocar um 
asfal to de qualidade, assim como recuperar as estradas do interior, 
resolve um problema, mas cria outro , como o aumento da velocidade 
imposta pelos motoristas, o que causa apreensão nos pais de alunos que 
uti l izam estas vias. Pelos motivos apresentados, solici tou que seja 
encaminhado um requerimento ao Poder Executivo para que, nos mesmos 
moldes da Rua João Pedroso da Luz, seja sinal izada a Rua Francisco B. 
de Lima com redutores de velocidade, bem como a colocação de lombada 
próxima à creche da Rua Antônio Lemos. Segundo o edi l , os meio-fios já 
foram pintados, acreditando que o próximo passo será a colocação  de 
sinalização. Disse ter veri ficado, neste final  de semana, a precariedade 
de uma estrada que recém tinha sido patrolada mas, em decorrência das 
chuvas, f icou uma sal iência que impedia os veículos de trafegarem, por  
este motivo entrou em contato com a Un ivias, para que procedessem ao 
conserto da estrada localizada em frente ao salão da Vi la Palmeira , num 
trecho de, aproximadamente, 50 metros. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Referiu-se à resposta oriunda da Secretaria de Segurança 

Públ ica, dizendo que a mesma não o satisfez, em virtude de que pessoas 
carentes não têm condições de pagar para fazer uma carteira de 
identidade. Segundo o Vereador, os menores de dezesseis anos podem 
fazer sua primeira carteira, bem como maiores de sessenta e cinco anos 
podem ti rar a segunda via da carteira, gratui tamente. Lamentou que 
algumas pessoas carentes, que moram sozinhas sem receber nenhum 
tipo de auxíl io do governo, necessi tam deste benefício. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR  sal ientando que na resposta há  um 

i tem de que a pessoa, para receber este benefício, tem que apresentar o 
cartão do bolsa-famíl ia, o que prejudica àquelas que têm que fazer a 
segunda via por terem perdido seus documentos , dentre os quais 
encontrava-se o cartão bolsa-famíl ia. Em aparte falou o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM Acredita que esta Casa deve 
encaminhar um requerimento ao Governo do Estado para que seja 
revisada a si tuação das pessoas que não recebem bolsa -famíl ia, e que 
não conseguem ser classi f icadas na CEEE, Corsan, bem como ti rar a 
carteira de identidade gratui tamente.  Prosseguiu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA concordando com as palavras do Vereador Manoel. 
Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Referiu-se à Indicação na qual 
sol ici ta um estudo para a viabi lização da remune ração de Professores 
estagiários, que estão real izando estágios nas Escolas Municipais. De 
acordo com o edi l , o custo das passagens, bem como al imentação e 
material  para a realização dos estágios torna -se muito grande, 
necessi tando a ajuda de uma remuneração para a conclusão deste 
estágio. Somou-se ao pedido do Vereador Eduardo no que se refere à 
colocação de lombadas que, segundo o edi l , evi tará acidentes que têm 
sido constantes naquela via. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr.  
Presidente suspendeu os t rabalhos, por cinco minutos, para entendimento 
dos projetos. Retornando os trabalhos, o Sr. Presidente sol ici tou ao 
Secretário que real izasse a lei tura dos projetos que constam na ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 178/2008 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR –  
“Dá Denominação a uma Estrada nesta Cidade e dá outras providências”. 

(João Batista Teixeira) - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 180/2008 –  “Autoriza a abertura de  
Crédito Suplementar por  Excesso de Arrecadação, al tera as Leis 
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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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  
Municipal  nº. 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações” - no valor de R$ 7.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 181/2008 –  

“Abre Crédito Especial  por Superávi t financeiro, 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 R$ 8.106,20 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 182/2008 - "Autoriza a 

abertura de Crédito Especial  por Auxíl io/Convênio, no Orçamento 
Municipal al tera as Leis Municipais 4.711/2005 que Dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei Municipal  nº. 5. 322/2007, 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2008, e Lei  Municipal  nº 5.353/2007 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" - Valor de R$ 6.000,00 –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plená ria, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
183/2008 –  “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$ 25.000,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 184/2008 –  “Autoriza a abertura de 
Crédito Suplementar por  auxíl io/Convênio no Orçamento Municipa l , 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  
Municipal  nº. 5.353/2007, que Di spõe Sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas Alterações - valor de R$ 850.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 185/2008 –  
“Abre Crédito Suplemen tar por Superávi t Financeiro, 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 al terações” - no valor de R$ 37.405,11 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de liderança s. PROJETO DE 
LEI Nº 186/2008 –  “Abre Crédito Suplementar por Superávi t Financeiro, 

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 Diretr izes 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal nº. 5.353/2007, 
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que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações” - no valor 
de R$ 30.005,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 187/2008 –  “Autoriza a abertura de 
Crédito Suplementar por  Excesso de Arrecadação, 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 Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  
Municipal  nº. 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações” - no valor de R$ 113.147,87 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 188/2008  –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Pagamento de Despesas 
Oriundas de Alimentação e Embelezamento Estético da Rainha, das 
Princesas e do Boneco Mascote, como representantes da Feira Nacional 
da Cana-de-Açúcar, Rapadura, Sonho e Arroz –  FENACAN –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. A Indicação nºs 037/2008, 
bem como os requerimentos nºs 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 
164/2008, inclusive os verbais , foram colocados em bloco em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foram aprovados por  
unanimidade. O Projeto de Lei nº 189/2008 baixou na CUP.  Não havendo 
manifestação Plenária, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador ANTÔNIO TADEU DAS NEVES: Disse ter recebido 
informações de que a Administração Municipal  estaria efetuando serviços 
fora do horário normal, inclusive em propriedades particulares. De acordo 
com o edi l , veri ficará a veracidade das informações, alertando que 
procederá à fiscalização destas i rregularidades, principalmente com as 
máquinas públ icas. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, 
onde lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  


