
 1 

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos tr inta 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 21ª 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 nº115/2007 –  Encaminha Projeto de Lei - Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº116/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº117/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº119/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº120/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº162/2007 - "Acresce parágrafo único no 

art. 1º da Lei Municipal  nº 5.255, de 17 de julho de 2007, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento de despesas oriundas de 
al imentação da Rainha, das Princesas e do Boneco Cachacito, como 
representantes da festa nacional da Cachaça, Sonho, Rapadura e do 
Arroz." –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 163/2007 - "Abre crédi to 
especial referente apoio financeiro de entidades privadas e públ icas, ao 
calendário de eventos municipal , visando contribuir para a 21ª Festa 
Nacional da Cachaça, Sonho, Rapadura e do Arroz no valor de 63.000,00, 
al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005 e suas al terações que disp õe 
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 164/2007 –  “Dá nova redação ao caput e ao inciso I do Art 2º da 

Lei  Municipal  nº 5.149, de 26 de fevereiro de 2007, que cria o Conselho 
Municipal  de Acompanhamento e Controle Social  do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação- Conselho do FUNDEB."  –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 165/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 
Municipal ,  no valor de R$ 67.736,27 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 166/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal,  no valor de R$ 750,00 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 Dire tr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei 
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Orçamentária Anual e suas al terações".  Of. 607/2007 - Resposta ao 
Requerimento nº 220/07 de autoria do Ver. João Cezar freiberger de 
Souza –  Poder Executivo.  Of. 631/2007 - Resposta ao Requerimento nº  
241/07 de autoria do Ver. Ferul io Tedesco, e Ped ido de Providência nº 
238/07 de autoria do Vereador Saturnino Correa da Si lveira. Of. 
1747/2007 - Resposta ao requerimento nº117/07, de autoria do Ver. 
Flávio Von Saltiél –  FEPAM. Com. Cm 095878/07 - Informa l iberação de 
recursos no valor de 28.131,70, para a Educação Municipal  –  FNDE. Of.  
839/2007 - Resposta a requerimento  dos Vereadores Marlon e Reni –  
FNDE. Convite para a 21ª Moenda e Festa Nacional da Cachaça, do  
Sonho, da Rapadura e do Arroz. OF. Nº REF. 000669/MS/SE/FNS -  
Informa l iberação de recursos no valor de  6.346,69 –  Ministério da Saúde. 
OF. Nº REF. 005335/MS/SE/FNS - Informa l iberação de recursos no valor 
de 3.667,73 – Ministério da Saúde. OF. Nº REF. 006335/MS/SE/FNS -  
Informa l iberação de recursos no valor de 5.194,48 –  Ministério da Saúde. 
OF. Nº REF. 006365/MS/SE/FNS - Informa l iberação de recursos no valor 
de 390,72 –  Ministério da Saúde. Of. 246/2007 - Manifesta 
agradecimentos ao Ver.  Flávio Saltiél  pelas considerações construtivas 
publicadas na Folha Patrulhense do dia 19 de julho –  Prefei to do Caraá. 
Of. Ref. Nº 003399?MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor da Prefei tura Municipal 
no valor de R$ 3.029,87. INDICAÇÃO Nº 060/2007  –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Seja determinado a reserva de 2% dos cargos em Comissão do 

Poder executivo municipal , criados em Lei municipal , para nomeação a  
pessoas portadoras de deficiência física.  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
004/2007 –  PRESIDÊNCIA-  "Insti tui  a Galeria da Mulher Vereadora e Dá 
Outras Providências".  Requerimento nº 254/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Gerente Regional da CEEE a agi lização da instalação 
da rede de energia elétr ica, na localidade de Roça grand e, protocolada 
com EI 7815105, em nome do Sr. Paulo R. Ol iveira. Requerimento nº 
255/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta a Srª Rita 

Campos Daute, Diretora Insti tucional da Brasi lTelecom, a instalação de 
um TUP junto ao loteamento Pindorama. Pedido de Providência nº 
364/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Conclusão das obras para 
instalação da rede de distr ibuição d’água na localidade de Serraria Velha, 
tendo em vista que o poço já foi  perfurado, sendo de vi tal  importância 
para a comunidade a conclusão desta rede d’água. Pedido de Providência 
nº 365/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da rede de 
i luminação na Rua Pedro Silveira Braga, Bairro Bom Princípio, dando 
ênfase a luminária localizada em frente à residência nº118. Pedido de 
Providência nº 366/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Recuperação das 

estradas das localidades de Morro Grande, Lazer Boeira,  Rincão do 
Capim e Vassouras. Pedido de Providência nº 367/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Recuperação das estradas das localidades de Chicolumã,  
Tapumes, Lombas e Barrocadas. Pedido de Providência nº 368/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da rede de iluminação pública na 
Rua Alberto Pasqualini  e na Travessa Osvaldo Lauck em Barro Vermelho 
com troca de lâmpadas. Pedido de Providência nº 369/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Recuperação da estrada de 

Campestre,iniciando em Monjolo  até a RS-474. Pedido de Providência nº 
370/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Recuperação da 

estrada Remi Assis em Passo do Sabiá.  Pedido de Providência nº 
371/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta 
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manutenção da i luminação publ ica com troca de lâmpadas em Evaristo.  
Pedido de Providência nº 372/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA - Patrolamento da estrada que l iga Santo Antônio a Evaristo.  
Pedido de Providência nº 373/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação da camada asfál t ica da Av. Borges de Medeiros. 
Pedido de Providência nº 374/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação, através de ensaibramento e patrolamento,  da 

estrada da local idade de Içara do Mon tenegro até o encontro com a 
estrada da local idade de chapada.  Pedido de Providência nº 375/2007 – 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação, através de 
ensaibramento e patrolamento, da estrada que inicia junto a RS -030, na 
localidade de portão I, até o encontro com a estrada da localidade de 
Sertão. Pedido de Providência nº 376/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Término das obras de calçamento da Rua Fel icíssimo J.  
Lopes, até o encontro com a RS-474. Pedido de Providência nº 377/2007 
–  ADELINO STECANELA- Patrolamento da Rua Santo Inácio, no Bairro 
Cohab. Pedido de Providência nº 378/2007 –  ADELINO STECANELA- 

Revisão da rede de Iluminação Públ ica com troca de lâmpadas queimadas 
na Rua do Barracão, no Bairro Vi la Rica.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO 
DIA o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sol ici tou, verbalmente, que 
seja encaminhado a Brasi lTelecom a instalação de terminais  de 
telefônicos públicos no Loteamento Jardim Pindorama. Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Referiu-se ao ofício oriundo da FEPAM em resposta a 

reivindicação do Vereador informando que o plei to da municipal ização do 
l icenciamento ambiental  da mineração, encontra -se tramitando através do 
processo nº 1890-05.00/06-1 no CONSEMA, onde a FAMURS tem 
representação, inclusive tendo ocupado a presidência daquel e Conselho 
no úl timo período. Segundo o Vereador a Divisão de Mineração desta 
FEPAM tem vaga na Câmara Técnica de Mineração do CONSEMA, onde a 
minuta de resolução para a municipal ização foi aprovada em 25/05/06. 
Segundo as informações oriundas da FEPAM, a parti r desta data esta 
Fundação não tem mais competência nem oportunidade para agil izar sua 
publicação. Neste ínterim, o Vereador solici tou verbalmente que seja 
encaminhado a FAMURS o mesmo ofício encaminhado anteriormente ,  
para que interceda pelos municíp ios para que possam l iberar os 
l icenciamentos de pequenos impactos ambientais aos mineradores. Fez 
um agradecimento especial  ao Nei, Prefei to do Caraá, pela 
correspondência encaminhada a esta Casa em agradecimento as palavras 
do Edi l na Folha Patrulhense. Parabenizou o mesmo pela conquista das 
verbas para a construção da ponte da Pedra Branca no valor de R$ 
636.000,00, mais R$ 500.000,00 para a construção da ponte próxima ao 
Didi . Ressaltou que em Santo Antônio têm dois problemas sérios relativos 
a pontes, lamentando que o competente Secretário Marco Aurél io, não 
deixou nenhum projeto prevendo a construção ou reformas de pontes. Da 
mesma forma o Prefei to Nei está iniciando um calçamento em pedra 
trabalhada em vários pontos do município.  Da mesma forma 
cumprimentou o Prefei to do Caraá pela comemoração do seu aniversário.  
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário . Referiu-se à resposta oriunda do 
Executivo a sol ici tação sobre a colocação de placas indicativas em 
relação aos órgãos públicos como Hospital , Fórum, Prefei tura e Câmara. 
Segundo as informações a concretização do pedido depende de Emenda 
Parlamentar. Disse o Edi l  não concordar com esta resposta, uma vez que 
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se colocação de placas depender de emenda parlament ar, acredita que 
dará mais resultado se fizer uma l impa dentro da Prefei tura que sobrará 
dinheiro para a colocação das placas. Elogiou o trabalho que foi  efetuado 
na estrada da localidade de Evaristo, somente com as chuvas o trabalho 
foi  um pouco prejudicado, necessi tando de um patrolamento. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta que os 
ramais do poço da local idade de Serraria Velha , que já está pronto há um 
ano, sejam distr ibuídos para a comunidade. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
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”  - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 161/2007 - PODER LEGISLATIVO- “Estabelece 

reposição nos subsídios e verba de representação e dá outras 
providências” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº162/2007 - "Acresce parágrafo único no art. 1º da 

Lei  Municipal  nº 5.255, de 17 de julho de 2007, que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar pagamento de despesas oriundas de 
al imentação da Rainha, das Princesas e do Boneco Cac hacito, como 
representantes da festa nacional da Cachaça, Sonho, Rapadura e do 
Arroz." –  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, 
em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 
PROJETO DE LEI Nº 163/2007 - "Abre crédi to especial  referente apoio 
financeiro de entidades privadas e públicas, ao calendário de eventos 
municipal , visando contribuir para a 21ª Festa Nacional da Cachaça, 
Sonho, Rapadura e do Arroz no valor de 63.000,00, al tera as Leis 
Municipais nºs 4.711/2005 e suas a l 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  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 164/2007 –  “Dá nova redação ao 
caput e ao inciso I do Art 2º da Lei  Municipal  nº  5.149, de 26 de fevere iro 
de 2007, que cria o Conselho Municipal  de Acompanhamento e Controle 
Social  do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB."  
–  Colocado em discussão, não havendo manifestaçã o Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. PROJETO 
DE LEI Nº 165/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  

no valor de R$ 67.736,27 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 parecer da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
166/2007 - "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 
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de R$ 750,00 al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005 e suas al t erações 
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 parecer da CUP.  PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 004/2007 - "Insti tui a Galeria da Mulher Vereadora e Dá 
Outras Providências"  - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com  
acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 060/2007  –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Seja determinado a reserva de 2% dos cargos em Comissão do 
Poder executivo municipal , criados em Lei municipal , para nomeação a  
pessoas portadoras de deficiência física  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. Os requerimentos, inclusive os 
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 à importância do Pan ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, 
sal ientando que o encerramento demonstrou o que vem ocorrendo no 
mundo, uma vez que os atletas de Cuba, na sua maioria, não queriam 
retornar para o seu País em virtude da Ditadura existente no mesmo. Da 
mesma forma destacou o que vem ocorrendo na Venezuela onde o povo 
pede a l iberdade cei fada pelo esquerdista Hugo Chaves. Segundo as 
palavras do Presidente Lula o banho que foi  dado nas úl t imas eleições 
será ainda maior na próxima, o que levanta a indagação se o Presidente 
Lula será novamente candidato, o que ocorreu  com Hugo Chaves e Fidel 
Castro, que controlam todo o País,  até mesmo as televisões e rádios. 
Manifestou o seu medo de que isto venha ocorrer no Brasil , uma vez que 
muitos países, por serem vizinhos,  tomam outros como exemplo. Em 
aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que já 

existem comentários de rua de que o Presidente Lula quer se perpetuar 
no poder, pegando diversos partidos como al iad os para ter respaldo 
polít ico na Câmara dos Deputados. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse que a l iberdade de expressão se dá através da imp rensa, 

que denuncia e fiscaliza, fazendo com que a pol ícia investigue e 
descubra muitas bandalheiras. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


