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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA, VALMIR 
ODONE PIRES.  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 solici 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 25ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre a Presidente da APAE, Jussara Mul ler, explanando sobre a Semana 
Municipal do Excepcional. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou 
ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: 

Ofício Mensagem nº 124/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Ofício Mensagem nº 126/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 127/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo.  Ofício Mensagem nº 128/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº  173/2007 -  
"Concede anistia e remissão de débito tr ibutário, e dá outras 
providências" - Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 175/2007 –  “Dá 
Nova Redação ao artigo 1º da Lei  Municipal  5.132 de 1º de fevereiro de 
2007, al terado pela Lei  Municipa l  5.171, de março de 2007” - Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 176/2007 - "Abre crédi to suplementar no 

Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 57.180,00 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 177/2007 -  

"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
45.780,00 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 178/2007 –  “Al tera Padrão de 
Vencimentos e Requisi tos para provimento da Categoria Funcional de 
Coveiro” –  Poder Executivo. Of. Gab. Nº 738/2007 -  Encaminha processo 
l ici tatório (tomada de preços 061/04) "I luminação Públ ica" Projeto Reluz, 
conforme Requerimento nº  261/07 do Vereador João Cezar. Of. DRLN 
036/2007 - Resposta Requerimento nº 247/07 do Vereador João C. de 
Souza. Of.  726/2007 - Resposta Indicação 062/07 de autoria do Vereador 
Flávio Saltiél . Of. RT 397930/2007 - Resposta Ofício 280/07 de autoria 
dos Vereadores Ferúlio e Saturnino. Of. Sol ici tação de Tribuna Livre na 
reunião do dia 27/08 –  APAESA. Of.  GF 035/2007 - Convite Fórum de 
polít icas públ icas para o cooperativismo de habitação e trabalho . 
PROJETO DE LEI Nº 174/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
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SOUZA- “Dá Denominação a uma Rua Nesta Cidade e Dá Outras 
Providências, de Rua Valdemar Luiz Machado”.  PROJETO DE LEI Nº 
179/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- “Cria § 3º Ao Artigo 1º da Lei  

Municipal  nº 3.405/07 de 30 de junho de 1999, Al terada pela Lei 
Municipal  nº 3.478 de 02 de dezembro de 1999 e Dá Outras 
Providências”.  INDICAÇÃO Nº 070/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Seja 
efetuado um plano para recuperação das estradas no município, bem 
como asfal tamento das vias públ icas ” . INDICAÇÃO Nº 071/2007 –  
ADELINO STECANELA E RENI GERMANO DA SILVA- “Sol ici tam a 

regularização dos Imóveis com pendências junto ao Poder Executivo 
Municipal” . INDICAÇÃO Nº 072/2007  –  RENI GERMANO DA SILVA, 
FLÁVIO VON SALTIÉL E VALMIR ODONE PIRES-  “Sol ici tam a inclusão 
da Rua Alberto Pascoal ini  como Zona Comercial  1 (ZC1) , junto a Lei  
Complementar nº 044/06- Que Insti tu i  o Plano Diretor  Participativo de 
Desenvolvimento Urbano de Município de Santo Antônio da Patrulha ” . 
INDICAÇÃO Nº 073/2007 - VALMIR ODONE PIRES- “Sol ici ta a aquisição 
de área de terras visando a implantação de uma Vi la Olímpica , formando 
um complexo esportivo,  educacional e cul tural , ocupando cerca de 10 mi l  
m²” . Requerimento nº 297/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Voto de Pesar falecimento da Srª. Leopoldina Torres ocorrido no 
dia 23/08. Requerimento nº 298/2007 –  ADELINO STECANELA- Seja 

requerido ao Sr. Mario Celso Souza, Gerente Local da CEEE, a troca do 
transformador por um de maior potência na Rua Cap. José Machado da 
Si lva, no bairro Menino Deus. Requerimento nº 299/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel  da Si lva, Prefei to 

Municipal e ao Ilmo. Senhor Marcos Picarel l i  Ferreira, Diretor da Univias, 
rei terando o Requerimento nº  267/07 (datado de 06 de agosto de 2007), a 
agil ização do conserto dos canos da rede de abastecimento de água 
potável, próximo a parada nº180 da localidade de Lomba Vermelha .  
Requerimento nº 300/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel  da Si lva, Prefei to Mun icipal , através 
da Secretaria Municipal  de Saúde, para que sejam adquiridos 
medicamentos, em caráter de urgência, devido a grande demanda.  
Requerimento nº 301/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta ao 
Prefei to, através do Secretário da Saúde, o cadastro das pessoas que 
estão nas ruas de nossa cidade efetuando a catação de materiais 
recicláveis e seja-lhes destinada, por mês, uma cesta básica.  
Requerimento nº 302/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA - Sol ici ta ao 
Prefei to, através da Secretaria de Obras e Trânsi to a tr ansferência da 
Parada de ônibus colocada em frente à  Loja CR Die-Mentz.  Requerimento 
nº 303/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta a instalação de dois 

postes de iluminação pública, um na Rua Manoel G Ribeiro e outro na 
Rua José Juvenal Soares,  ambos nas extremidades da Passarela da 
Amizade. Requerimento nº 304/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta 
ao Prefei to Municipal , Ilmo. Sr. Gi lberto Cunha - Gerente do DAER, Ilmo. 
Sr. Marcos Picarel l i  -  Presidente UNIVIAS, a construção de uma rótul a, 
bem como a instalação de semáforos para veículos e pedestres e 
sinalização horizontal  e vertical , no cunhal das ruas Maj. João Vi lla 
Verde, Affonso Porto Emerim, e Francisco J. Lopes.  Requerimento nº 
305/2007 –  ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta as Agências Bancarias do 
Município de Santo Antônio da Patrulha, Bradesco, Banrisul , Caixa 
Econômica Federal , Banco do Brasi l  e Sicredi , o envio a Câmara de 
Vereadores de ofício com os valores arrecadados com a CPMF nos 
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últimos 12 meses no Município de Santo Antonio da Patrulha . 
Requerimento nº 306/2007 –  ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta ao Senado 
Federal  e a Câmara dos Deputados, que quando da votação da 
prorrogação da CPMF, só seja aprovado se o valor arrecadado seja 
parti lhado com o Estado e os Municípios.  Requerimento nº 307/2007 –  
ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta a Ilma. Senhora Rita Campus Daute,  
Diretora Insti tucional da Brasi l  Telecom, a implantação da Rede de 
Telefonia Fixa nas Localidades de Agasa e Ilha da Agasa, sendo que 
estas localidades apresentam população superior a 300 habitantes.  
Requerimento nº 308/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de Pesar 
pelo falecimento do Sr. Oriobaldo Silveira Ferreira ocorrido no dia 27 de 
agosto de 2007. Requerimento nº 309/2007 –  PODER LEGISLATIVO –  
Votos de Congratulações à Rádio Itapuí, na pessoa do Sr. Nelcy Adão de 
Souza, Diretor Presidente, pelas comemorações dos 78 anos de 
Fundação deste importante veículo de comunicação do município. 
Requerimento nº 310/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Sol ici ta ao Diretor da UNIVIAS repintura das faixas de segurança ao 
longo da RS-30 no perímetro urbano.  Requerimento nº 311/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RENI GERMANO DA SILVA E 
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Pedido de informações sobre qual a 
si tuação do estudo sol ici tado pelos Vereadores no sentido de viabilizar 
al teração do padrão dos cargos de Motorista,  Porteiro e Operadores de 
Máquina, junto ao Poder Executivo.  Requerimento nº 312/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a Empresa de Telefonia fixa GVT, 
expansão da rede para SAP tendo em vista que já possui abrangênci a em 
Gravataí,  Cachoeirinha e Cachoeirinha, também integrantes da Região 
Metropol i tana. Pedido de Providência Nº 425/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Patrolamento e ensaibramento nas estradas que l igam Aldeia 
Velha, Taquaral , Porto Ramos, Catanduva Grande, Al to Data e Macegão, 
e das que ligam Catanduvinha, Roça Grande e Morro Agudo.  Pedido de 
Providência Nº 426/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 

Iluminação Públ ica na Rua Dione de Jesus Souza, Bairro Jaú . Pedido de 
Providência nº 427/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Colocação de luminárias na estrada Francelino Gabriel  Flor, no Bairro 
Santa Teresinha, uma vez que os moradores pagam a taxa e não existem 
luminárias. Pedido de Providência nº 428/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Limpeza com a reti rada de material  

na entrada das Ruas do Loteamento Osolopes junto à RS-030, uma vez 
que as mesmas se encontram intransi táveis . Pedido de Providência nº 
429/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o 
Patrolamento com a colocação de material  na estrada Francelino Gabriel 
Flor, no Bairro Santa Teresinha, devido ao péssimo estado de 
conservação.  Pedido de Providência nº 430/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA-  Sol ici ta o patrolamento na estrada 
denominada Morro dos Casemiro que se encontra em péssimo estado de 
conservação. Sal ienta-se que há mais de oi to anos a mesma não recebe 
reparos. Pedido de Providência nº 431/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA-  Limpeza, capina e pintura do meio -fio das 
Ruas São Paulo, Paul Harris e Daltro Filho . Pedido de Providência nº 
432/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o 
Patrolamento e ensaibramento da Rua Alberto Pasqual ini  seguindo o 
calçamento próximo ao Centro Comunitário . Pedido de Providência nº 
433/2007 –  ADELINO STECANELA- Patrolamento e ensaibramento da 
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estrada da localidade de Rincão do Herval . Pedido de Providência nº 
434/2007 –  ADELINO STECANELA - Troca de canos na Rua São 
Sebastião esquina com a Rua Santo Inácio, na Vila Cohab em frente ao 
número 165. Pedido de Providência nº 435/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Revisão com a troca 

de Lâmpadas na localidade de Lomba Vermelha . Pedido de Providência 
nº 436/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Patrolamento e 

ensaibramento da estrada das local idades de Lomba Vermelha e  Boa 
Vista. Pedido de Providência nº 437/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA- Troca de Lâmpadas nas Ruas Pinheiro Machado, Maurício 
Cardoso, Marco Cristino Fioravante e Alberto Pasqualini . Pedido de 
Providência nº 438/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZ A- 
Patrolamento e ensaibramento da estrada que l iga Santo Antônio à 
localidade de Evaristo que, devido às fortes chuvas, encontram -se em 
péssimo estado de trafegabi l idade.  Pedido de Providência nº 439/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento 
na estrada da localidade de Monjolo passando por Campestre em direção 
à RS-474. Pedido de Providência nº 440/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
I luminação Públ ica com a colocação de luminárias na local idade de 
Campestre, na região dos Mateus, próximo à Escola Estadual José de 
Alencar. Pedido de Providência nº 441/2007 –  VALMIR ODONE PIRES-  

Conclusão das obras para l igação das Ruas Francel ina C. Soares com 
João Serafim da Cunha, tendo em vista que 70% das obras estão prontas,  
restando aproximadamente 100 metros para conclusão desta importante 
obra que l iga os Bairros Bom Principio e Vi la Rica.  Pedido de Providência 
nº 442/2007 –  VALMIR ODONE PIRES - Recuperação da camada 
asfál t ica de domínio do Poder Públ ico Municipal , entre a Praça 100/B, 
Telesat e o Mercado ali  existente.  Pedido de Providência nº 443/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação do calçamento da Rua 
Francisco Flores Alvarez. Pedido de Providência nº 444/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de saibro na Rua Raul Ramos e 

conserto das ruas da Vila Assis Brasi l . Pedido de Providência nº 
445/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Repintura das faixas de 

segurança das ruas e das avenidas do Município.  Pedido de Providência 
nº 446/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de lâmpadas 

de i luminação públ ica em Chicolomã em frente a residência do Senhor 
Rogério Vieira da Si lva.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador 
VALMIR  ODONE PIRES: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a  aquisição 
de área de terras visando a implantação de uma Vi la Olímpi ca, formando 
um complexo esportivo,  educacional e cul tural , ocupando cerca de 10 mi l  
m²” . Segundo o Vereador a aquisição destas terras não têm prazo 
determinado, portanto o Prefei to atual , assim como os Prefei tos que 
estão por vir, poderão se adequar construindo aos poucos esta Vila 
Olímpica. Acredita na necessidade de ter o projeto pronto para buscar 
recursos nas esferas federal  e estadual . Sugeriu que seja efetuada uma 
parceira com o Sindicato do Barro Vermelho para que a Festa da Moenda, 
Festa da Cachaça, o Rodeio Crioulo, o final  do Campeonato Municipal 
seja fei ta naquele local . Vereador ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: 
Manifestou-se a respeito do pedido no qual solici ta à Empresa 
Brasi lTelecom, a implantação da Rede de Telefonia Fixa nas Local idades 
de Agasa e Ilha da Agasa, sendo que estas local idades apresentam 
população superior a 300 habitantes . Ressaltou que com a instalação da 
JOAP na local idade de Lagoa dos Barros há a necessidade de uma rede 
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de telefonia fixa. Da mesma forma referiu-se ao pedido no qual solici ta às 
Agências Bancarias do Município de Santo Antônio da Patrulha, 
Bradesco, Banrisul , Caixa Econômica Federal , Banco do Brasil  e Sicredi , 
o envio a Câmara de Vereadores de ofício com os valores arrecadados 
com a CPMF nos úl t imos 12 meses no Munic ípio de Santo Antonio da 
Patrulha. Disse o Edil  te encaminhado ao Senado e à Câmara dos 
Deputados requerimento sol ici tando aos Deputados e Senadores que não 
votem a prorrogação da CPMF sem que os valores sejam comparti lhad os 
com os Estados e Municípios, o que aumentará a arrecadação, 
conseqüentemente, melhorando a saúde no Estado. Referiu-se o Edi l  à 
sol ici tação de recuperação do calçamento da Rua Francisco Flores 
Alvarez, que encontra-se em péssimo estado. Sol ici tou que seja 
encaminhado e-mai l  a todas as Câmaras Municipais sol ici tando que 
encaminhem requerimento ao Senado e à Câmara dos Deputados 
sol ici tação para que não votem a prorrogação da CPMF sem que os 
valores sejam comparti lhados com o Estado e com os municípios. Em 
aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Parabenizou o Edil 

pela iniciativa, somando-se ao plei to da CPMF. Prosseguiu o Vereador 
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: Colocou o pedido da CPMF à 
disposição dos demais Edis. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se 
à resposta oriunda do Poder Executivo á sol ici tação do Edil  no que se 
refere à contratação de Geólogo e Engenheiro , onde informam que, 
através de processo lici tatório sob a modal idade de dispensa de lici tação 
nº 06/2007, a Prefei tura está efetuando a con tratação de Empresa de 
Geologia visando viabil izar o funcionamento das mineradoras no 
município. Sal ientou o Edi l  que em Santo Antônio as mineradoras foram 
as primeiras empresas e profissões do município. De acordo com o Edi l  
centenas de famíl ias vivem da mineração, mas têm di ficuldades em  
legal izar as mesmas, portanto são multados pela Fepam, 
conseqüentemente tendo que fechar suas pedreiras, deixando os 
trabalhadores à mercê da sorte. Manifestou a sua satisfação pela 
resposta oriunda do Poder Executivo, porque os proprietários poderão 
legal izar suas pedreiras, gerando divisas para o município . Referiu-se à 
indicação na qual sol ici ta ao Prefei to Municipal  que s eja efetuado um 
plano para recuperação das estradas no município, bem como 
asfal tamento das vias públicas , em virtude do estado lastimável em que 
se encontra. Ressaltou o Edi l  que mesmo os municípios com poucas 
estradas de chão, não conseguem manter as mesmas em bom estado. 
Sal ientou que o município de Santo Antônio tem um agravante, uma vez 
que o mater ial , o saibro, está muito caro, por isso solici ta um plano de 
recuperação, baixando o custo do mesmo. Disse que o município pode 
fazer em forma de l ici tação onde o m³ seja pré -estabelecido valendo para 
todos, onde o preço do saibro reti rado na Lagoa dos Barros seja o mesmo 
para o saibro retirado na Costa da Miraguaia, ficando todos habili tados.  
Fez o convi te de um Bingo Beneficente em prol  de um menino que 
necessi ta de ajuda para cirurgia de um tumor no cérebro, que ocorrerá no 
dia 08 de setembro no salão paroquial do Morro Grande.  Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Fez um agradecimento ao gerente 
local  da CEEE pelo atendimento à sol ici tação do Edi l  para a l impeza dos 
cabos e fios em frente à loja Santa Isabel e Galeria Medeiros. Referiu-se 
ao pedido no qual solici ta a l impeza com a reti rada de material  na entrada 
das Ruas do Loteamento Osolopes junto à RS-030, uma vez que as 
mesmas se encontram intransi táveis . Disse que este material  poderá ser 
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uti l izado para uma operação tapa-buraco na RS-030. Da mesma forma 
sol ici tou a aquisição de medicamentos para os postos de saúde do 
município visando atender à demanda existente. Sol ici tou, verbalmente,  
que seja encaminhada à Secretaria Municipal  de Educação, sugestão 
para que as escolas façam uma campanha visando efetuar um mutirão 
para que procedam à l impeza do pátio, pintura de muros e conserto de 
classes. Disse o Edi l  ter visto, na televisão, mutirão semelhante efetuado 
por escolas, portanto acredita ser de grande contribuição para a 
comunidade escolar. Não havendo mais pronunciamentos o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº  
173/2007 - "Concede anistia e remissão de débito tr ibutário, e dá outras 

providências" - Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que este projeto, encaminhado pelo Poder 

Executivo, vem atender às sol ici tações desta Casa beneficiando pessoas 
que não conseguem pagar a dívida com os juros e multas, portanto com 
esta anistia muitas pessoas conseguirão qui tar seus débitos, aumentando 
a arrecadação do município. Colocado em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças . PROJETO DE LEI Nº 175/2007 –  
“Dá Nova Redação ao artigo 1º da Lei Municipal  5.132 de 1º de fevereiro 
de 2007, al terado pela Lei  Municipa l  5.171, de março de 2007” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças . PROJETO DE 
LEI Nº 176/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no 

valor de R$ 57.180,00 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 ter ações" –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.  PROJETO DE 
LEI Nº 177/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no 

valor de R$ 45.780,00 al tera as Leis Muni cipais 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 178/2007 –  “Al tera Padrão de Vencimentos e Requisi tos para 

provimento da Categoria Funcional de Coveiro” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. As Indicações  nºs 070, 071, 072 
e 073/2007 bem como os requerimentos nºs 297, 298, 299, 300,  301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312/2007 , inclusive os 
verbais, foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. 
Não havendo pronunciamentos o Sr. Presidente pass ou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador VALMIR ODONE PIRES: 
Parabenizou o Presidente da Casa por ter apresentado proposição para a 
instalação de cata-ventos na localidade de Lagoa dos Barros . Disse que a 
estrutura orçamentária do município será alavancad a se isto for  
concretizado. Segundo o Vereador a distância é muito pequena entre a 
Lagoa dos Barros e o local onde os cata -ventos foram instalados em 
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Osório. Colocou à disposição do Presidente da Casa o nome do Sr. 
Wilson Arno Schuck, que mora na local idade de Catanduva, que tem um 
fi lho que hoje é o Secretário Geral  do Ministério de Minas e Energia. Com 
relação ao asfal tamento do município, disse que a Usina de asfal to do 
município foi  montada na época em que foi  Secretário de Obras, tendo 
sido a primeira usina de asfal to fr io do Li toral  Norte e Vale dos Sinos. 
Sal ientou que o projeto para asfal tamento da Av. Paulo Maciel  de Moraes 
foi  fei to pelo Dr. Ernani do DAER de Esteio, com a real ização do 
levantamento planotimétrico da avenida, bem como encaminhado t odo o 
material  para laboratório. De acordo com o Edi l  o asfal to da Avenida 
durou, aproximadamente, treze anos, em detrimento de outras ruas em 
que o asfal to não durou três anos. Sal ientou o Vereador que a Prefei tura 
necessi ta fazer um levantamento planotimétrico cada vez que quiser 
colocar o asfal to. Vereador ADELINO STECANELA: Uti l izou o espaço da 
Tribuna para informar a todos que Santo Antônio da Patrulha foi 
beneficiado com um total  de 195 mi l reais, através de uma emenda 
parlamentar individual do deputado federal  Onyx Lorenzoni . Sal ientou o 
Edi l  que o valor é proveniente do Ministério das Cidades e já se encontra 
depositado na conta da Prefei tura, que deverá dar uma contrapartida de 
39 mi l  reais. Informou que em uma reunião entre l ideranças do 
Democratas de Santo Antônio e o Prefei to Municipal  Daiçon Maciel , f icou 
decidido que este recurso será uti l izado para repavimentação da Rua 
Francisco Borges de Lima.  Segundo informações do Secretário Municipal  
de Planejamento, Clóvis Salazar , o processo de l ici tação deve ser aberto 
em breve, e as obras iniciadas ainda este ano. O encaminhamento de 
mais este recurso demonstra o comprometimento do Partido com os  
patrulhenses e a importância de se manter um contato com as bases no 
Congresso. Segundo o Vereador, hoje, os municípios contam com uma 
pequena fatia do bolo orçamentário. Destacou as relevâncias das idas a 
Brasíl ia, por parte dos Vereadores, onde se concentra a maior parte dos 
recursos. Destacou que através dos pedidos, esta Casa conseguirá o 
atendimento de plei tos que vem ao encontro das demandas da 
comunidade. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Referiu-se à Indicação na qual solici ta, juntamente 
como o Vereador Flávio e Vereador Odone, a inclusão da Rua Alberto 
Pasqual ini  como Zona Comercial  1 (ZC1), junto a Lei  Complementar nº 
044/06- Que Insti tui  o Plano Diretor  Participativo de Desenvolvimento 
Urbano de Município de Santo Antônio da Patrulha. Disse que nesta Rua 
estão localizados o pátio da Prefei tura, uma madeireira, uma oficina  e um 
atel ier, portanto não tem como a mesma permanecer como zona 
residencial  no Plano Diretor. Acredita o edil  que desta forma o município 
fica engessado, onde os pequenos comerciantes não conseguem abrir 
seus estabelecimentos comerciais, pela fal ta de um estudo melhor por 
parte do Poder Executivo. Espera que haja uma maior sensibi l idade por 
parte do Poder Executivo, em conjunto com o Conselho Municipal , 
reti rando de zona residencial para zona comercial . Por outro lado, 
manifestou a sua indignação ao ser i nformado de que a parada do ônibus 
que estava localizada em frente ao Banrisul  foi  deslocada para frente da 
Loja CR Die-Mentz. Sal ientou o Vereador que neste local  não há espaço 
para a parada do ônibus, uma vez que os pequenos comércios que não 
tinham quase nenhum estacionamento, agora ficarão sem nenhum, 
prejudicando as vendas, correndo o risco de alguns até mesmo fecharem. 
Sol ici tou que o Conselho Municipal  de Trânsi to, em conjunto com o Poder 
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Executivo faça um estudo para que esta parada vol te para frent e do 
Banrisul  que tem um maior espaço, bem como não atrapalhará os 
pequenos comércios. Referiu-se ao pedido no qual solici ta, juntamente 
com o Vereador Adel ino, a regularização dos Imóveis com pendências 
junto ao Poder Executivo Municipal , em virtude de qu e existem muitos 
imóveis antigos que não têm alvará por estarem em si tuação irregular. 
Ressaltou o Edi l que na época em que foram construídos não era para o 
comércio, mas acredita que o Poder Executivo deve proceder à 
regularização, uma vez que os comerciantes não sairão deste lugar, nem 
têm condições de fazer o recuo de 4 metros exigido pela Prefei tura 
Municipal . Disse o Edi l  que em visi ta à Empresa JOAP, a convi te do Sr.  
Prefei to, pôde veri f icar que a mesma está em plena reforma, reavivando a 
antiga AGASA, gerando a princípio, 60 empregos, vindo ao encontro dos 
anseios da população, bem como desta Casa que sempre lutou pela vinda 
de empresas para o Município. Espera que com exemplos como esse o 
município cresça, mas acredita que para isso ocorrer há a nece ssidade 
de se reti rar o excesso de burocracia. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


