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ATA DA 25 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2006 reuniram-se, 
ordinariamente, no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores:  Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio 
José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição dos Santos, João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon 
Silva de Souza, Reni Germano da Silva. 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 real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 24ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Fez o uso da Tribuna Livre o Presidente do Insti tuto 
Histórico e Geográfico, Professor José Afonso Steffens, explanando sobre 
a passagem do aniversário do mesmo. Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse a lei tura do 
EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 128/2006 –  Encaminha Projeto 

de Lei –  Poder Executivo. Projeto de Lei nº 129/2006 –  Encaminha 
Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 131/2006 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 007/2006  –  “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 2.674, DE 04 DE AGOSTO DE 1993, QUE „DISPÕE 
SOBRE O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS‟”. PROJETO DE LEI Nº 191/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL, POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 192/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO PROJET O SAMU 192 –  
PROJETO SALVAR, CONVÊNIO FIRMADO JUNTO À AMLINORTE DA 
ASSOCAIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 193/2006 –  “ALTERA 
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.608, DE 28 DE D EZEMBRO DE 
2004, QUE “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. Ofício 115/2006 –  Resposta à 
Indicação nº 060/2006 de autoria do Vereador Reni Germano da Si lva – 
Secretar ia Municipal  de Saúde. Ofício nº 116/2006 –  Resposta à 
Indicação nº 064/2006 de autoria da Vereadora Jacira Conceição dos 
Santos –  Secretaria Municipal  de Saúde. Of. 762/2006 –  Respostas às 
Indicações nºs 049/2006 e 051/2006 de autoria dos Vereadores Jacir a 
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Conceição dos Santos e João Cezar Freiberger de Souza 
consecutivamente.  Of.  nº 024/2006 –  Encaminha programação da 
Semana da Pátria –  Poder executivo. Of. Ascal convi te para Assembléia 
Geral  dia 26 de agosto com início às 10:00 horas na Câmara Municipal  de 
Mampituba. Ofício nº 1545/06/GIDUR/PO –  Informa l iberação de recursos 
financeiros nos valores de R$ 13.046,64 e R$ 57.900,00. - Caixa 
Econômica Federal . Of. resposta DI –  104/06 –  Resposta ao requerimento 
nº 284/06 de autoria do Vereador Flávio Von Salt iél  –  BrasilTelecom. Of.  
encaminhando os recursos do orçamento da União destinados aos 
municípios em 2006 –  Congresso Nacional. Of. nº 7450/2006 – 
Encaminha resoluções do Conselho das Cidades. Of. 0092/2006 –  
Comunica a indicação na cota de Emenda da Banca da Federal  Gaúcha ao 
Município de Santo Antônio no valor de R$ 85.249,12 –  Deputado Onyx 
Lorenzoni. Of. 0094/GDOL –  Comunica a indicação de Emenda nº 
19840004 do Ministério das Cidades com a função nº 15.451.6001.109A  
sob o título: Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana, 
GND 4 e MA 40 com o valor de R$ 300.000,00 –  Deputado Onyx 
Lorenzoni. INDICAÇÃO Nº 067/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- “Seja  
destinado, do percentual arrecadado através da al íquota de 6,35%, já 
estabelecida na Lei Municipa l  4.606/2004, o equivalente a 1% ao Insti tuto 
Hospitalar Santo Antônio, objetivando contribuir para a melhora da infra -
estrutura e atendimento deste nosocômio”. INDICAÇÃO Nº 068/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Seja efetuada, em forma de mutirão, a 

perfuração de poços artesianos no interior do município em função da 
proximidade do verão, muitas regiões enfrentam di ficuldades de captação 
devido a fal ta de água”. INDICAÇÃO Nº 069/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Elaboração de projeto para maior abordagem 

na área do turismo, com a divulgação do potencial  do município com 
objetivo de atrair turistas de todo o Estado e de Estados vizinhos”. 
INDICAÇÃO Nº 070/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
“Seja efetuado um estudo pelo Departamento de Trânsi to no sentido de 
que seja colocado um Semáforo na Av. Paulo Maciel  de Moraes junto à 
rua Antônio Nunes Bemfica, devido ao grande fluxo de veículos que 
uti l izam aquela via, principalmente pelo fato da rua Antônio Nunes 
Bemfica estar asfal tada”. INDICAÇÃO Nº 071/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Seja elaborado um projeto para execução da 
construção de rede de esgoto cloacal e fluvial  nas ruas dos bairros do 
município”. Requerimento nº 327/2006 –  BANCADA DO PP E CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Votos de Congratulações a Senhora Elpídia Castilhos 

Cardoso parabenizando pela passagem do centésimo aniversário ocorrido 
na data de 08 de agosto de 2006. Requerimento nº 328/2006 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici tam ao engenheiro 
responsável da Univias a conclusão da obra de construção da caixa 
coletora d‟água e a colocação dos canos que fal tam às margens da Rs -
030 em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental  Ferreira Viana 
na localidade de Lagoa dos Barros. Pedido de Providência nº 300/2006 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o recolhimento de l ixo e 

troca de contêiner na rua Emil iano Gi l  Portal  esquina com a rua Jacob 
Bier Filho no loteamento Vi la Rica. Pedido de Providência nº 301/2006 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a adequação da placa de sinal ização 
de “PARE” na via de acesso da Rs -030 com a rua Salvador Jesus de 
Ol iveira. Pedido de Providência nº 303/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO 
E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM-  Recuperação da estrada de Conta 
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Dinheiro em direção ao Macegão, com encascalhamento. Pedido de 
Providência nº 304/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM- Sol ici tam a colocação de esgoto na Vi la existente em 

frente à Igreja da localidade de Catanduvinha. Pedido de Providência nº 
305/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E MANOEL LUIZ DAS NEVE S 
ADAM- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada que l iga a 
localidade de Vila Palmeira, Catanduvinha, Costa da Miraguaia até a 
localidade de Miraguaia; Patrolamento e ensaibramento da estrada da 
Catanduvinha em direção a RS-030. Pedido de Providência nº 306/2006 – 
FERULIO JOSE TEDESCO E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 
a revisão da iluminação públ ica na Vi la Palmeira, Miraguaia, Costa da 
Miraguaia, Passo das Moças e Catanduvinha. Pedido de Providência nº 
307/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a troca de boca-

de-lobo entre as ruas Maurício Cardoso e Tancredo Neves. Pedido de 
Providência nº 308/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da estrada geral  que liga Santo 
Antônio à local idade de Evaristo. Pedido de Providência nº 309/2006 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o 
ensaibramento partindo da estrada geral  de Evaristo, passando pelo 
Campo do G. E. Cruzeiro, indo novamente ao encontro da mesma. Pedido 
de Providência nº 310/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 

patrolamento e o ensaibramento da rua Ir ineu Cardoso na local idade de 
Vi la Palmeira. Pedido de Providência nº 311/2006 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da Travessa Manoel  
Pedroso iniciando no bairro Jaú até Cancela Preta. Pedido de Providência 
nº 312/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici tam a colocação de canos de esgoto na rua Danton 

Pasqual i  da Rosa próximo ao posto de saúde da Várzea. Pedido de 
Providência nº 313/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENI 
GERMANO DA SILVA- Ensaibramento com urgência da rua Ildefonso 
Si lveira Braga até a RS-030. Pedido de Providência nº 314/2006 –  
CLÓVIS GOMES SALAZAR - Patrolamento da estrada de Tapumes até a 
divisa de Viamão. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Referiu-se ao Insti tuto Hospitalar Santo Antônio, o qual 
sempre acompanhou a prestação de serviço para os munícipes e para 
moradores de outras regiões. Destacou o trabalho que vem se ndo 
efetuado pela diretoria do Insti tuto na busca de parcerias com objetivo de 
angariar fundos, tendo como úl tima parceria a Companhia de Energia 
Elétrica (CEEE). Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Disse que o convênio fi rmado refere -se à colaboração da comunidade que 
quiser ajudar o Insti tuto Hospital , poderá pagar na sua conta de luz a 
quantia que for melhor para cada um. Prosseguiu o vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Disse que o cidadão que quiser contribuir deverá se 

encaminhar até a CEEE, fazer o cadastro autorizando a liberação do valor 
que melhor lhe aprouver, que será cobrada na conta de luz. Sugeriu que 
1% do que é cobrado da taxa de i luminação pública, fosse transformado 
em lei , e destinado ao Insti tuto Hospitalar, não onerando ainda ma is os 
consumidores de energia elétrica, mas proporcionando que todos 
colaborem com o Insti tuto Hospitalar Santo Antônio. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que a taxa de iluminação pública 
está sendo cobrada para que a população não fique  sem a mesma, 
portanto não acredita que essa sugestão seja a solução. Prosseguiu o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse não ter convivido com a 
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discussão sobre a cobrança da taxa de i luminação pública, mas indica ao 
Prefei to Municipal  que estude a possibi l idade deste 1% passar ao 
Insti tuto Hospitalar que não está nem conseguindo pagar em dia a luz do 
Insti tuto. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se à indicação na qual 
sugere ao Poder Executivo Municipal  que proceda, em forma de mutirão, 
à perfuração de poços artesianos no interior do município em função da 
proximidade do verão, muitas regiões enfrentam di ficuldades de captação 
devido a fal ta de água. Salientou que em muitos verões essas regiões 
necessi tam da ajuda dos bombeiros para levarem água às comuni dades. 
Acredita na necessidade de um planejamento para a perfuração dos 
poços artesianos, em virtude da di f iculdade de captação de água. Sugeriu 
que seja fei ta uma parceria com a Secretaria do Estado de Obras para 
que envie uma máquina perfuratriz com maio r capacidade visando 
atender as demandas. Propôs marcar uma audiência, em conjunto com a 
Prefei tura, para buscar esse objetivo. Com relação ao Plano diretor disse 
ter visi tado a Secretaria do Planejamento, juntamente com o Vereador 
Ferulio e Vereador Manoel, estando na Ordem do dia em função do ofício 
do Ministério das Cidades, que recomenda ao município com mais de 
vinte mi l  habitantes que elabore ou reforme o Plano Diretor. Quanto ao 
Plano diretor, disse o Edi l  que para quem não conhece termos técnicos 
fica um pouco compl icado, mas torna-se de fácil  entendimento para quem 
se dedica, estuda e convive com a real idade do município, como é o caso 
desta Casa. Sal ientou que a aprovação do Plano Diretor será no dia 10 
de outubro, manifestando a sua preocupação co m relação ao prazo para o 
estudo, portanto há a necessidade do Projeto vir o quanto antes, para 
que se possa fazer uma ampla discussão. Segundo informações trazidas 
pelo Presidente desta Casa, através do Vice -Prefei to Daiçon Maciel , de 
que o Ministério Públ ico estaria cobrando uma Audiência Públ ica antes da 
aprovação desta Casa. Acredita que o Ministério Público esteja mal 
informado, uma vez que tem havido audiências públicas, talvez o que o 
Ministério Público queira saber se o projeto vem sendo contemplado  de 
acordo com o que tem sido debatido nas audiências públicas, em virtude 
de que as mesmas têm que ser registradas. Ressaltou o Edil  que se 
houver a obrigação ou necessidade do Ministério Público inviabi lizar a 
aprovação ou achar que não tenha val idade em função da audiência 
pública, os Vereadores ficarão prejudicados, conseqüentemente a 
população e o Prefei to que poderá ser acusado de improbidade 
administrativa por não ter cumprido o prazo até o dia 10 de outubro.  
Sol ici tou ao presidente que interceda jun to ao executivo para que o 
projeto venha em meados do mês de setembro para que haja tempo para 
debates e discussões. Da mesma forma sol ici tou ao Presidente que 
interceda junto ao Prefei to Municipal e ao Secretário do Planejamento 
para que os Técnicos, que estão trabalhando neste projeto, se dediquem 
exclusivamente para o Plano Diretor, para que não haja prejuízo no 
desenvolvimento do município. Sal ientou que todas as esferas de 
desenvolvimento passam pelo plano diretor desde de uma edificação, 
tratamento de esgoto, preservação de matas ci l iares ou não, da nascente 
do Rio dos Sinos, Banhado Grande. Disse que esta Casa está 
participando com o objetivo de atingir o desenvolvimento do Município. 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Parabenizou o 
Vereador Flávio pelas suas colocações, sendo muito taxativo na sua 
opinião e posição. Reportou-se às Indicações as quais referem-se a uma 
maior exploração do turismo em Santo Antônio com a atração de turistas 
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para o município, bem como a indicação na qual sol ici ta a c olocação de 
um semáforo na rua Paulo Maciel  de Moraes esquina com a Antônio 
Nunes Bemfica, em virtude do grande fluxo de veículos que por ali  
trafegam após a colocação do asfal to. Da mesma forma referiu -se à 
Indicação na qual sol ici ta que seja elaborado um projeto para execução 
da construção de rede de esgoto cloacal e fluvial  nas ruas dos bairros do 
município. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Referiu-se as palavras 

do Vereador Flávio que falou com muita propriedade sobre o Plano 
Diretor, assunto de maior importância para o município. Manifestou -se a 
respeito das estradas do interior do município, principalmente no que se 
refere ao Chicolumã. Tapumes, Lombas, Morro Grande, Rincão do Capim 
e Barrocadas. Disse entender que a semana passada foi  toda com fortes 
chuvas, mas não poderia deixar de usar a Tribuna para sol ici tar uma 
maior atenção com relação a essas regiões, uma vez que as estradas 
estão intrafegáveis. Disse não estar se aproveitando do momento pol ít ico, 
estando apenas cumprindo com a sua obrigação, po r ser um dos 
representantes destas comunidades. Sol ici tou ao Líder do Governo que 
interceda junto ao executivo neste sentido. Em aparte falou o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ter visto duas patrolas se dirigindo 

para aquela região, esperando que as mesmas tenham ido arrumar as 
estradas que o Vereador está sol icitando. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Referiu-se às emendas oriundas do Deputado Onyx 
Lorenzoni, agora oficialmente em virtude de que já havia sido informado 
da vinda da emenda de R$ 300.000,00 , mas não sabia desta de R$ 
85.000,00 destinada à reivindicação de sua autoria para uma rede de 
canal ização para o Portão II. Manifestou a sua satisfação pro ter recebido 
o retorno do trabalho efetuado nesta Casa. Em aparte falou o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que a emenda de R$ 85.000,00 soma-se 
aos R$ 900.000,00 que já vieram para o município demonstrando o 
trabalho realizado por esta Casa. Com relação à liberação do dinheiro 
das emendas, e após as denúncias efetuadas quanto aos Sanguessugas, 
estando até mesmo um patrulhense envolvido, destacou o seu temor de 
que as mesmas não sejam mais l iberadas. Disse ter muita preocupação 
com relação à l iberação desse dinheiro por culpa de parlamentares 
corruptos. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ter 

muita esperança de que essas verbas sejam aprovadas. Não havendo 
mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2006  –  
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.674, DE 04 DE 
AGOSTO DE 1993, QUE „DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE POSTURAS DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‟”. - Baixou na Comissão de 
Consti tuição e Justiça. PROJETO DE LEI Nº 191/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL, POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2 006” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 192/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL REFERENTE À 

CONTRAPARTIDA DO PROJETO SAMU 192 –  PROJETO SALVAR, 
CONVÊNIO FIRMADO JUNTO A AMLINORTE DA ASSOCAIÇÃO DOS 
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MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 193/2006 –  
“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.608, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2004, QUE “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Baixou na Comissão Única de Pareceres.  
PROJETO DE LEI Nº 119/2006 - “DISPÕE SOBRE INCENTIVOS ÀS 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.- Colocado em discussão o Vereador Reni Germano da 

Si lva pediu vistas ao mesmo pelo prazo regimental . Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Somou-se às colocações do Vereador Flávio no que se refere à fal ta de 
água no interior do município, por acreditar que esta é a hora do Poder 
Executivo fazer as perfurações de poços artesianos, antes da chegada do 
verão. Sal ientou que todos os Vereadores já f izeram pedidos desta 
natureza, tendo a certeza de que o Poder Executivo será sensível  no 
atendimento desta demanda. Denunciou o edi l que a propaganda do meu 
primeiro emprego é enganosa, uma vez que, através de uma pesquisa, 
não encontrou nenhum jovem que tenha sido beneficiado com esse 
programa. Disse que o Presidente Lula tem usado esse programa como 
uma bandeira do seu governo. Disse ter votado no Lula na úl t ima eleição, 
mas não votará mais. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou a 

sua preocupação pela apatia da população com relação à escolha dos 
candidatos para a próxima eleição. Destacou, por outro lado, que a 
população está analisando cada candidato que está se apresen tando. 
Acredita que cabe a esta Legislatura, esclarecer à população que se deve 
escolher e votar em um candidato para que as mudanças ocorram, mas 
não votando em branco e anulando o voto. Ressaltou que o exemplo 
disso foi  a declaração do Vereador Reni que votou na úl t ima eleição no 
Lula por acreditar na proposta apresentada, mas não votará mais por ter 
veri f icado, durante os úl timos quatro anos, que as mesmas não 
condisseram com a verdade. Com relação à manifestação do Vereador 
Flávio no que se refere ao Plano Diretor que, segundo informações do 
Executivo, o Plano Diretor do Município já existe, apenas sofrerá uma 
revisão, mas que impl ica na responsabi lidade civi l  e criminal por parte do 
Prefei to se não for aprovado até outubro. Salientou que, para a 
população entender o Plano Diretor, tem que se inteirar para não haver 
questionamentos posteriores. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que a Audiência Públ ica para o estudo do 
Plano Diretor é de uma responsabi l idade muito grande, uma vez que o  
tempo é exíguo para recebimentos de sugestões de úl t ima hora, 
questionando sobre como esta Casa deverá proceder. Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que as sugestões são fei tas 
nas Audiências Públicas, não para a Câmara, por isso sugeri u o 
encaminhamento do Plano Diretor o mais cedo possível , para que os 
Vereadores tenham tempo de estudar e tentar corrigir. Em aparte falou o 
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Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  Sol ici tou que seja encaminhado um 

ofício ao Poder Executivo com relação ao envio do P lano diretor em 
tempo hábi l  para estudo, para que se exima a Câmara de qualquer outra 
responsabil idade com relação ao envio tardio do Plano Diretor a esta 
Casa. Disse que isso está desde o ano de 2001 para ser fei to pelo Poder 
Executivo, portanto poderia ter sido fei to há mais tempo. Sal ientou que 
esta Casa por ser muito responsável, terão somente sete dias para 
aprovar um Projeto desta envergadura, que atinge toda a população 
patrulhense. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Acredita 

que esta Casa deverá estar mais participativa, em virtude da grande 
importância que o Plano Diretor representa para o município e para esta 
Casa. Acredita que dará certo,  alegando que se houver necessidade de 
se fazer algum reajuste posteriormente, esta Casa estará apta a faze-lo. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM:  Ressaltou que a 
comunidade, ao votar, repassa uma procuração para que os elei tos 
possam representá-los de forma consciente, mas não de forma individual 
colocando os interesses pessoais acima dos coletivos. Sa lientou que há a 
necessidade da sociedade viver organizada, ficando os homens públ icos 
com a responsabi l idade maior de conduzir essa organização. Com relação 
ao estatuto da cidade, disse que o mesmo trouxe regras de organização 
da sociedade para que possamos viver em harmonia. Sal ientou ter 
participado de diversas reuniões para debater sobre as questões que, 
hoje,  fazem parte desse estatuto.  Com relação ao que foi  aprovado no 
Estatuto das Cidades destacou o Edi l que um cidadão que tem um terreno 
no centro da cidade que não vende por dinheiro nenhum, será penal izado 
a uti l izar o mesmo a bem públ ico, pode até uti l izar na construção de uma 
Casa, mas não poderá mais uti l izar como exploração imobi l iária, uma vez 
o Prefei to terá caneta para incidir IPTU durante ci nco anos com posterior 
desapropriação. Ressaltou que o Estatuto traz a obrigação de organizar a 
cidade quando exige a revisão ou a consti tuição dos Planos Diretores em 
um município acima de 20 mi l  habitantes. Disse que muitas vezes essa 
Casa teve que mexer  no Plano diretor, não por vontade, mas por  
necessidade, porque a realidade da população muda. Acredita na 
necessidade da população em participar da Audiência Pública, em virtude 
de que será uma revisão que seja digna da população patrulhense. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que o município recebeu, 
hoje, o fogo simból ico, que é o símbolo do amor à pátria. Salientou ter 
representado o Poder Executivo e o Legislativo, com a presença da 
Brigada Mi li tar, Corpo de Bombeiros com o grupamento do Corpo de 
Bombeiros Mirins. Disse ter notado a presença de oi to alunos de um lado, 
seis de outro e mais a professora,  com a presença de não mais do que 
seis pessoas recebendo o mesmo. Manifestou a sua preocupação com 
relação ao pouco caso no que se refere ao recebiment o do fogo 
simból ico. Lembrou a época em que a comunidade se mobi l izava em 
torno da semana da pátria. Questionou se a população está tão em 
descrédito pelos governos que aí estão, que estão perdendo o amor por 
sua pátria. Nada mais a tratar, foi  encerrada a  presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada.  


