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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos dez dias do mês de setembro 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 col ocou 
a Ata da 27ª 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: Ofício 

Mensagem nº 134/2007 –  Veto total  ao Projeto de Lei nº  141/2007 –  
Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 133/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 135/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 136/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 182/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 171.400,00 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 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 183/2007 - "Abre Crédito Especial por Redução Orçamentária, no 

valor de R$ 9.000,00, al tera as Leis Municipais nº 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 184/2007  - "Abre crédi to suplementar no 

Orçamento Municipal ,  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" no valor 
de R$ 12.429,18. –  Poder Executivo.  Of. 782/2007 - Comunica que não 
sancionou o Projeto de Lei 141/07 por incorreções textuais.  Of. 095/2007 
- Sol ici ta l iberação de recursos Orçamentários deste Poder, para a  
Secretaria de Saúde Municipal  –  Secretaria Municipal  da Saúde. Of. 
1280/2007 - Resposta Ofício 188/07, Requerimento de autoria dos 
Vereadores Jacira Santos e Reni Germano da Si lva  –  Secretaria Estadual 
de Saúde. Of.  0005/2007 - Comunica o acompanhamento da execução da 
Emenda do Deputado Federal Júlio Redecker –  PSDB. Of. resposta - 
Resposta Requerimento da Vereadora Jacira Santos informando que não 
há previsão de atendimento do plei to em Santo Antônio  da Patrulha – 
GVT. Of. 2293/GIDUR - Noti f ica liberação de recursos financeiros OGU 
06TURISMO NO BRASIL-41.555,47. Convite - Convite para as  
comemorações da Semana Farroupi l ha 2007, de 13 a 20 de setembro –  
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CTG Cel. Chico Borges. Convite - Convida Vereadores a participar da 
abertura da Semana Farroupi lha do dia 14 às 18h45min e de 14 a 20 de 
setembro nas dependências do CTG –  CTG Patrulha do Rio Grande. Of. 
N.Ref.001229/MS/SE/FNS - Informa a l iberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 12.500,00 para o pagamen to de serviços de atendimento 
móvel às urgências SAMU 192. INDICAÇÃO Nº 077/2007 –  VALMIR 
ODONE PIRES- “Aquisição de área de terras para instalação de um 

Cemitério Municipal , tendo em vista que o existente não dispõe mais de 
espaço físico para ampl iação necessária” . INDICAÇÃO Nº 078/2007 –  

“ Implantação de um Projeto de remodelação na infra -estrutura da Praça 
Nossa Senhora da Boa Viagem, com instalação de banheiros públicos 
condizentes ao uso, ajardinamento e calçamento no passeio público,  e 
brinquedos de várias modal idades” . INDICAÇÃO Nº 079/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Construção de uma rótula no 
entroncamento das estradas Otávio Benjamin e Rubens das Neves em 
Costa da Miraguaia. INDICAÇÃO Nº 080/2007 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Sol ici ta a construção de uma rótula no entroncamento das ruas 

Salvador J.de Oliveira , Rua Bolívia e Av.  Astrogi ldo Maciel  da Rosa. 
INDICAÇÃO Nº 081/2007  –  VALMIR ODONE PIRES- Seja real izada a 

di ferenciação com desconto de 50% (cinqüenta por cento), nos valores 
cobrados para prestação de serviços a terceiros com equipamento 
rodoviário municipal , de acordo com os constantes no Artigo 1º da Lei  
Municipal  nº 3.405 de 30 de junho de 1999, al terada pela Lei  Municipal  nº 
3.478 de 02 de dezembro de 1999, para os proprietários de pedreiras, 
mineradores e trabalhadores na indústria de mineração e extração de 
pedras grês e ferro.  INDICAÇÃO Nº 082/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
Seja real izado um convênio entre: Prefei tura Municipal , Associação 
Comercial  e Industrial  de Santo Antônio da Patrulha e SENAI, objetivando 
a implantação dos cursos de Eletrônica Industrial , Mecânica e 
Mecatrônica, deste modo criando mão-de-obra quali ficada para novas 
fontes de emprego aos patrulhenses, onde as aulas poderão ser  
ministradas junto ao prédio da Escola Barão do Cahy no turno da noite .  
Requerimento nº 323/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de Pesar pelo 

falecimento do Sr.Adroaldo Ferreira Machado, ocorrido no dia 08 de 
setembro de 2007. Requerimento nº 324/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA E ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Sol ici tam ao Deputado 
Estadual Adolfo Bri to,Presidente da Comissão  de Agricul tura, Pecuária e 
Cooperativismo que gestione com seus pares, a aprovação  da proposta 
que será  apresentada na Assembléia  para exercício de 2008, um 
acréscimo de recursos a dotação correspondente a extensão rural  da 
Emater, bem como a ampl iação dos recursos junto as dotações da 
Secretaria Estadual de Agricul tura.  Requerimento nº 325/2007 –  PODER 
EXECUTIVO- Sol ici ta ao Prefei to a real ização de um estudo no sentido de 

incentivar o esporte, para menores e adolescentes, nos bairros e no 
interior do Município, criando um espaço para prática  das modal idades 
esportivas. Requerimento nº 326/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to,  através da Secretaria  de Agricul tura, a 

criação de um programa para o incentivo e a conscientização dos 
moradores, para o plantio de árvores em fr ente suas residências.  
Requerimento nº 327/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Votos de Congratulações aos Festeiros, à Comissão da Igreja, ao Pároco 
e comunidade do Loteamento Vi la Laureano, pela brilhante Festa em 
Louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Requerimento nº 328/2007 
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–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Votos de Congratulações aos 

Festeiros, à Comissão da Igreja ao Pároco e comunidade da local idade 
de Canto dos Gui lhermes pela Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus 
ocorrida em 09 de setembro de 2007. Requerimento nº 329/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações à Jovem 

Cibele Grassmann Peixoto por ter participado do Concurso com o tema 
"Qualidade de Vida"  que sagrou-se entre as cinco melhores produções 
textuais. Requerimento nº 330/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao 
Prefei to real ização de parceria entre a Prefei tura Municipal  e a EMATER, 
visando a desburocratização do processo para os pequenos agricul tores 
possam oferecer seus produtos coloniais na feira do produtor loca lizado 
ao lado da Loja Lebes.  Requerimento nº 331/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to a revogação do Decreto do Ex-Prefei to 

José Francisco F.  da Luz que reti rou do 3º Distr i to o direi to da Citral  no 
embarque e desembarque de passageiros dentro do Município de SAP. 
Requerimento nº 332/2007 –  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Sol ici ta 
ao Ilmo. Senhor Flávio Vaz Neto, Presidente do DETRAN -RS, 
informações sobre qual o motivo da transferência do CRVA do centro do 
município para a local idade de Vila Palmeira , visto que os usuários dos 
serviços do DETRAN têm que se deslocar até a referida  localidade para 
realizar os trâmites de documentação veicular. Requerimento nº 333/2007 
–  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Sol ici ta ao Ilmo. Senhor Mário Celso 
de Souza, Gerente Local da CEEE, ampl iação da potencia dos 
transformadores na rede de il uminação na localidade de Montenegro até 
a localidade de Alto Ribeirão . Requerimento nº 334/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta ao Ilmo. Sr. Mário Celso Souza, Gerente da CEEE, 
desarquivamento do EI 16206/2004 que leva luz à Capela Mortuária do 
Cemitério da local idade de Morro Grande . Requerimento nº 335/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol icita ao Dep. Federal  Cláudio Diaz 

sol ici tando a marcação de audiência para tratar sobre a disponibil izaç ão 
de uma Emenda Parlamentar para o Município visando a instalação de 
uma rede de água para a Local idade de Miraguaia.  Requerimento nº 
336/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta ao Gerente local  da 

CORSAN, o agendamento de uma audiência para tratar da inst alação de 
rede de água na local idade de Miraguaia.  Requerimento nº 337/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta resposta sobre o andamento do processo 
do Expediente Interno 29219/07 da localidade de Rincão da Palmeira 
próximo a Lomba do Cabri to.  Requerimento nº 338/2007 –  VALMIR  
ODONE PIRES - Sol ici ta ao Exmo Senhor Prefei to Municipal , informaçõe s 

se possível  até a data de 17 de setembro p.v.1º - Défici t atual da 
Prefei tura Municipal ;  2º - Percentual de investimento por parte do 
Executivo Municipal ;  3º - Restos a pagar referente a  Administração 1997 
a 2000; 4º - Total da folha de pagamento e percentual sobre o orçamento;  
5º - Relação dos funcionários ativos, inativos,   contratados e Cargos em 
Comissão, com respectivos montantes e percentual frente ao orçamento,  
bem como, o número de contratações de estagiários por intermédio do 
CIEE; 6º - Dívida ativa atual  e discriminada;  7º - Orçamento, através de 
despesa e receita para i luminação públ ica;8º - Relação, através de nome, 
cargo ou função, dos ocupantes de cargo púbico junto a Prefei tura 
Municipal ;  9º - Qual os repasses efetuados para o Insti tuto Hospitalar 
Santo Antônio durante o exercício de 2007;  10º - Qual o custo médio do 
m2 e do m3 do asfal to fr io e quente;  1º - Qual o montante  de repasses a 
receber por parte da Prefei tura Municipal .  Requerimento nº 339/2007 –  
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VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta ao Ilmo. Senhor Mário Celso Souza, 

Gerente local da CEEE, com objetivo de sol ici tar -lhe limpeza da rede 
elétrica da Rua Francisco J. Lopes, nas proximidades da ponte de 
Pitangueiras, com a reti rada das barbas de pau, que encontram-se 
prejudicando a fiação elétrica.  Requerimento nº 340/2007 –  VALMIR 
ODONE PIRES- Sol ici ta ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel  da Silva, 
Prefei to Municipal , solici tando que seja realizada uma maior f iscali zação 
por parte dos servidores encarregados na Prefei tura Municipal , 
objetivando que seja real izada vistoria, com fulcro na legislação vigente, 
nos ônibus que realizam o transporte coletivo em nossa cidade, evi tando, 
deste modo, que acidentes ocorram.  Pedido de Providência nº 465/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento das ruas 
Pascoal Sinhorell i  e Al ípio Selistre no Bairro Madre Tereza.  Pedido de 
Providência nº 466/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Patrolamento e ensaibramento da es trada de Cantão I  em direção à 
antiga Escola Municipal Nossa Senhora da Piedade . Pedido de 
Providência nº 467/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  

Colocação de luminárias nas proximidades da residência de nº 14.988 de 
propriedade do Sr. João de Fraga na  estrada Sérgio Luckmann. Pedido de 
Providência nº 468/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Colocação de 
rede de i luminação pública na Rua Olinda Bier em Catanduvinha.  Pedido 
de Providência nº 469/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Substi tuição 
do contêiner na esquina da Rua Ol inda Bier em frente a fábrica de puxa -
puxa na localidade de Catanduvinha . Pedido de Providência nº 470/2007 
–  VALMIR ODONE PIRES- Recuperação dos banheiros públicos 

localizados nas praças de lazer da cidade, proporcionando condições de 
estrutura e manutenção dos sanitários para uso da população.  Pedido de 
Providência nº 471/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Seja real izado um 
cronograma para a l impeza das bocas-de-lobo da rede de esgoto, 
principalmente na cidade baixa, área comercial .  Pedido de Providência nº 
472/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Substi tuição da sinaleira local izada 

na junção das Ruas Paulo Maciel  de Moraes com Cel.  Victor Vi lla Verde, 
em frente à agência do Banco do Brasi l , por outra para veículos e 
pedestres. Pedido de Providência nº 473/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
Ajardinamento da Av. Paulo Maciel  de Moraes, iniciando nas 
proximidades da agência do Banco do Brasi l  ate o encontro a Rua Mal. 
Floriano Peixoto.  Pedido de Providência nº 474/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Colocação de tachões, na Avenida Paulo Maciel  de Moraes, 
principalmente nos pontos de maior incidência de acidentes, no sentido 
Cidade Alta para Cidade Baixa, evi tando que outros acidentes fatais 
aconteçam. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações à 
Comissão Organizadora,  aos Festeiros, ao Pároco e Comunidade da 
localidade de Serraria Velha pela brilhante Festa  ocorrida naquela 
localidade. Da mesma forma sol ici tou Votos de Congratulações aos 
Festeiros, à comissão organizadora, ao Pároco e Comunidade da Vi la 
Laureano em Passo dos Ramos, pela brilhante Festa em Louvor a Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Fez 
uma síntese dos Projetos de sua autoria apresentados na Sessão, 
destacando o pedido no qual sol ici ta a colocação de tachões, na Avenida 
Paulo Maciel  de Moraes, principalmente nos pontos de maior incidência 
de acidentes, no sentido Cidade Alta para Cidade Baixa, evi tando que 
outros acidentes fatais aconteçam. Da mesma forma sol ici ta a 
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substi tuição da sinaleira localizada na junção das Ruas Paulo Maciel  de 
Moraes com Cel.  Victor Vi lla Verde, em frente à  agência do Banco do 
Brasi l , por outra para veículos e pedestres. Com relação ao pedido no 
qual solici ta a realização de um cronograma para a l impeza das bocas-
de-lobo da rede de esgoto, principalmente na cidade baixa, área 
comercial , em virtude do mau cheiro que exala das mesmas. Referiu-se 
ao pedido no qual solici ta que seja real izado um convênio entre: 
Prefei tura Municipal , Associação Comerci al  e Industrial  de Santo Antônio 
da Patrulha e SENAI, objetivando a implantação dos cursos de Eletrônica 
Industrial , Mecânica e Mecatrônica, deste modo criando mão -de-obra 
quali f icada para novas fontes de emprego aos patrulhen ses, onde as 
aulas poderão ser  ministradas junto ao prédio da Escola Barão do Cahy 
no turno da noite. Segundo o Edil , há a necessidade de qual i ficar o jovem 
patrulhense para que não saiam do município em busca de empregos. 
Sol ici tou ao Exmo. Sr. Prefei to Municipal  informações se possível  até a 
data de 17 de setembro p.v.1º - Déficit atual da Prefei tura Municipal ;  2º - 
Percentual de investimento por parte do Executivo Municipal ;  3º - Restos 
a pagar referente a  Administração 1997 a 2000;  4º - Total  da folha de 
pagamento e percentual sobre o orçamento; 5º - Relação dos funcionários 
ativos, inativos,   contratados e Cargos em Comissão, com respectivos 
montantes e percentual frente ao orçamento, bem como, o número de 
contratações de estagiários por intermédio do CIEE; 6º - Dívida ativa 
atual  e discriminada; 7º - Orçamento,  através de despesa e receita para 
i luminação pública;8º - Relação, através de nome, cargo ou função, dos 
ocupantes de cargo púbico junto a Prefei tura Municipal ;  9º - Qual os 
repasses efetuados para o Insti tuto Hospitalar San to Antônio durante o 
exercício de 2007; 10º - Qual o custo médio do m2 e do m3 do asfal to fr io 
e quente; 1º - Qual o montante de repasses a receber por parte da 
Prefei tura Municipal .  Disse que não está nesta Casa para entrar em 
confronto com ninguém, apenas quer dar respostas com a parcela da 
sociedade que acreditou e votou no Vereador. Vereador ORIVAL 
RODRIGUES DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta ao Ilmo. 
Senhor Mário Celso de Souza, Gerente Local da CEEE, ampl iação da 
potência dos transformadores na rede de iluminação na localidade de 
Montenegro até a local idade de Alto Ribeirão . Segundo o Vereador há 
muitos engenhos e alambiques que necessi tam desta potência maior para 
poderem funcionar. Da mesma forma referiu-se ao pedido efetuado em 
conjunto  com o Vereador Reni Germano, no qual sol ici tam ao Deputado 
Estadual Adolfo Bri to,  Presidente da Comissão de Agricul tura, Pecuária e 
Cooperativismo que gestione com seus pares, a aprovação da proposta 
que será apresentada na Asse mbléia para exercício de 2008, um 
acréscimo de recursos a dotação correspondente a extensão rural  da 
Emater, bem como a ampl iação dos recursos junto as dotações da 
Secretaria Estadual de Agricul tura.  Com relação ao Requerimento nº 
332/2007, sol ici ta ao Ilmo. Senhor Flávio Vaz Neto, Presidente do 
DETRAN-RS, informações sobre qual o motivo da transferência do CRVA 
do centro do município para a localidade de Vila Palmeira, visto que os 
usuários dos serviços do DETRAN têm que se deslocar até a referida  
localidade para realizar os trâmites de documentação veicular.  Sal ientou 
que esta transferência causou transtornos aos usuários, uma vez que há 
a necessidade de se dirigir até a local idade de Vila Palmeira para pegar 
os documentos, depois tem que vol tar a Santo Antônio para pagar as 
taxas no banco, depois tem que retornar para colocar o lacre na placa. 
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Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou as pessoas presentes no 

Plenário, destacando a presença do Sr. Luis Henrique que trabalha pela 
sua comunidade, neste caso a localidade de Barrocadas , assim como a 
sua esposa Carmem que não se faz presente, por ter presenciado esta 
dedicação no Bingo Beneficente ocorrido no úl timo sábado, assim como 
na Festa do Passo dos Ramos.  O vereador referiu-se ao requerimento no 
qual sol ici ta ao prefei to Daiçon Maciel  a revogação do Decreto 
restringindo o transporte de passageiros pela Citral  no terri tório de Santo 
Antônio da Patrulha.  Segundo o Edi l  o ato determinado pelo então 
prefei to José Francisco Ferreira da Luz, proibiu que a empresa de ônibus, 
com mais de 45 anos de serviços prestados, promovesse o embarque e 
desembarque de moradores do terceiro distr i to. Com isso, o transporte 
passou a ser fei to exclusivamente por uma empresa local .  Conforme o 
vereador, a proibição acarretou um prejuízo para as comunidades 
afetadas, além de perdas para o  comércio. Disse que a Empresa Citral , 
que faz a l inha intermunicipal  entre Santo Antônio e Taquara, por ser  uma 
l inha metropol i tana, transporta gratui tamente idosos, benefício que não é 
adotado pela empresa de transporte cole tivo local . Ainda conforme o 
vereador, a população perdeu em horários e na qual idade dos ônibus , 
destacando que muitas pessoas daquela região estão se deslocando até 
Taquara para fazer as suas compras mensais, deixando de gastar no 
município em que são naturais. Lembrou que quando o ex-prefei to Zezo 
publicou o Decreto, a Casa discutiu a matéria, inclusive com a presença 
de moradores do terceiro distri to , tendo defendido na ocasião, o que 
propõe hoje,  a real ização de l ici tação do transporte coletivo municipa l , 
para que seja definido quem tem realmente condições de oferecer um 
serviço que atenda as expectativas dos usuários. O confl i to que se criou 
entre comunidade e administração, motivado por esta proibição , também 
mereceu considerações do Vereador que destacou o sofrimento dos 
moradores com esta si tuação. Disse não ter nada contra a empresa que 
vem efetuando o transporte, apenas pede  uma solução para o problema, 
sal ientando que a revogação minimizaria  também o problema do paradão, 
uma vez que muitos dos usuários que embarcam naquele local  passariam 
a uti l izar o espaço da rodoviária da Cidade Baixa.  Em aparte falou o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Comentou o Edi l  que, em recente 

visi ta a localidade de Taquaral , foi  informado que diversos aposentados 
transferi ram o recebimento de seus benefícios para bancos de Taquara, 
em conseqüência do transporte. Segundo o Vereador esta é  a prova de 
que esta medida é equivocada. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Reforçou a sua opinião de que as pessoas estão saindo 
prejudicadas com esta medida, assim como o município que está 
perdendo em arrecadação. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Sol ici tou verbalmente, que seja encaminhado  requerimento à 

Brigada Mi li tar, para que reforce o pol iciamento na zona bancária, em 
virtude de que hoje uma pessoa o procurou reclamando que, com todo o 
movimento pós-feriadão, não havia nenhuma viatura da Brigada Mili tar na 
zona bancária às 10h30min. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO 
DA SILVA: Disse que além do problema do pol iciamento, as pessoas 
sofrem com o assédio dos vendedores ambulantes que se aproveitam da 
ingenuidade dos aposentados e pessoas mais humildes para pegarem 
dinheiro. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Rati f icou as 

palavras do Vereador João Cezar, dizendo que há tempos efetuou 
semelhante pedido, no que foi  atendido pela Brigada Mil i tar, mas os  
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ambulantes estão vol tando, portanto necessi ta de uma maior f iscalização. 
Disse ter veri f icado o trabalho efetuado pela Brigada Mi l i tar que, hoje,  
abordou pessoas desconhecidas na cidade, efetuando um excelente 
trabalho. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Com relação ao pedido no qual solici ta o plantio de árvores em 

frente às residências, disse que com esta medida a cidade ficará mais 
bonita e agradável aos olhos dos moradores, bem como dos turistas. 
Referiu-se ao pedido no qual solici ta a realização de um estudo no 
sentido de incentivar o esporte, para menores e adolescentes, nos bairros 
e no interior do Município, criando um espaço para prática  das 
modal idades esportivas.  Dirigiu-se ao Vereador Odone Pires informando-
o de que o pedido de informações no qual sol ici ta o número de cargos em 
comissão, Ciee, contratos foi  efetuado em maio, mas até a presente data 
não recebeu nenhuma resposta. Desejou ao Edi l  que tenha mais sucesso 
neste pedido. Em aparte falou o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Disse 

que segundo consta na Lei o Poder Executivo tem que dar retorno em 
trinta dias. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Com relação aos banheiros disse que vários Vereadores já 
sol ici taram a reforma dos mesmos. Segundo o Edi l  na Praça da igreja 
Matriz os banheiros já estão sendo reformados, bem como as árvores 
antigas estão sendo substi tuídas.  De acordo com o Vereador a praça da 
cidade baixa ainda não recebeu os reparos necessários, uma vez que até 
os bancos necessi tam ser substi tuídos.  Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº  182/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento 

Municipal ,  no valor de R$ 171.400,00 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 5.103/2006 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 183/2007 - "Abre Crédito Especial  por 

Redução Orçamentária, no valor de R$ 9.000,00, al tera as Leis 
Municipais nº 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 Diretr izes Orçamentá rias 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 184/2007  - "Abre crédi to 

suplementar no Orçamento Municipal ,  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  Orçame ntária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 12.429,18. –  Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Fez um apanhado 
geral  dos Projetos que entraram na Ordem do Dia destacando que o 
Projeto de Lei nº 182/2007 abre crédi to suplementar no valor de R$ 
171.400,00, sendo que destes R$ 110.000,00 são para pagamento de 
sentenças judiciais em precatórios. Quanto  ao Projeto de Lei 183/2007 
disse que o mesmo destina-se à Secretaria Municipal  de Saúde e 
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Assistência Social . Com relação ao Projeto de Lei nº 184/2007 disse o 
Edi l  que a Câmara Municipal  fez o repasse de R$ 12.429,18 em 
atendimento à sol ici tação do Secretário Municipal  da Saúde pa ra a 
recuperação de uma ambulância. Cumprimentou os Vereadores pela 
aprovação dos projetos por serem de extrema importância para o 
Município. Cumprimentou o Presidente da Casa por abrir mão do 
Orçamento da Casa em prol  de algumas áreas da Administração 
Municipal , principalmente na recuperação desta ambulância que será de 
grande benefício para a população patrulhense. Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Disse que a Câmara Municipal  vem dando exemplos 
há anos, gastando o mínimo do seu orçamento, abrindo mão de re ceita 
em prol  de vários setores da Administração Municipal , em benefício da 
comunidade patrulhense.  Salientou o Edi l  que os Vereadores de Santo 
Antônio foram pioneiros ao extinguirem a remuneração das convocações 
extraordinárias, bem como a extinção do voto secreto. Vereador VALMIR 
ODONE PIRES: Disse que o projeto em questão é de vi ta l importância 
para o município, parabenizando a explanação do Vereador Flávio. Os 
requerimentos nºs 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 339, e 340/2007, inclusive os verbais , bem como 
as Indicações nºs 077, 078, 079, 080, 081 e 082/2007, foram colocados 
em bloco em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foram aprovados por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passou  para 
as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: As 

denúncias contra o Presidente do Senado Federal , Renan Calheiros, que 
vai  a julgamento nesta quarta -feira no Plenário do Senado por 
envolvimento em falcatruas, corrupção, ladroagem, abuso de po der, 
intermediações de contratos, l iberações de verbas, patrocinando 
determinadas empresas em l ici tações em troca de propinas foi  o assunto 
abordado pelo Edil . Segundo o Vereador este homem que deveria dar o 
exemplo, mas que tem um grupo, mais uma tropa de  choque que o 
protege, poderá ainda escapar deste julgamento. De acordo com o 
Vereador as declarações dos Senadores do Rio Grande do Sul , em 
especial  o Senador Pedro Simon, que sol ici tou o afastamento do Senador 
Renan Calheiros da Presidência do Senado Federal , assim como as 
declarações dos Senadores Paulo Paim e Sérgio Zambiasi  que, através 
da imprensa, declararam-se favoráveis à cassação do Senador Renan 
Calheiros. Segundo informações  veiculadas na imprensa haveria  votos 
suficientes para a cassação do Senador, mas argumenta o Vereador que 
por ser o voto secreto, f icaria di fícil  saber o resultado desta votação. Na 
opinião do Edil , o Senador Renan Calheiros deveria ser cassado por tudo 
que já foi  apurado de sua conduta pol ít ica . Salientou o Vereador que 
fazer pol ít ica com tantos escândalos ocorridos nos úl t imos anos, f ica 
muito di fíci l , uma vez que o cidadão não sabe, muitas vezes, distinguir o 
bom do mau polít ico. Conforme o Vereador se não houvesse tantos 
roubos, não haveria problemas na Saúde. Acredita que tem que haver 
denúncias contra qualquer tipo de corrupção para que a população não 
vote mais neste tipo de pessoas. Vereador VALMIR ODONE PIRES: 

Referiu-se ao pedido no qual solicita relatório com défici t atual  da 
Prefei tura Municipal , salientando que ao passar o segundo semestre tem 
verbas que sobram e outras que fal tam, ocorrendo as suplementações, 
sendo normal que isso ocorra em todas as esferas. Segundo o Vereador 
há a necessidade, por parte da Câmara, de um conhecimento da estrutura 
orçamentária, bem como ficar a par da si tuação da Administração 
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Municipal . De acordo com o Vereador quando os Projetos chegam na 
Câmara há uma urgência na aprovação dos mesmos, mas quando os 
Vereadores sol ici tam seus pedidos, levam meses para ter retorno ou nem 
mesmo recebem este retorno. Acredita que deve existi r uma recíproca 
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Com relação aos 
banheiros das praças, disse o Edi l  concordar com as palavras do 
Vereador João Cezar, mas sal ienta ser inadmissível  que um banheiro seja 
trancado. Segundo o Edi l  existem muitas pessoas que vem do interior e 
necessi tam uti l izar o banheiro público, portanto há a necessidade de se 
encontrar uma solução para este problema. Parabenizou o Vereador 
Adel ino Stecanela por ter trazido a verba para o r easfal tamento da 
Avenida Francisco B. de Lima, sendo de vi tal  importância a busca de 
recursos para o município . De acordo com o Vereador muitas pessoas 
cri t icam quando os Vereadores saem do município, mas com a vinda 
destas verbas o gasto que se tem com os  Edis fica mínimo. Em aparte 
falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a 
Bancada Gaúcha está disponibi l izando R$ 100.000,00 em prol  do Insti tuto 
Hospitalar Santo Antônio, trabalho efetuado pelos Vereadores. 
COMUNICADOS:  Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Informou que em 

cinco dias de recadastramento de CPF esta Casa recadastrou, 
gratui tamente, 164 CPFs. Da mesma forma informou que há à disposição 
dos alunos, dois computadores para pesquisas. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e 
aprovada, segue assinada.   


