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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 JOSE 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 solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Presidente colocou a Ata da 33ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre o Presidente da EMATER, Sr.  Mário Ribas do Nascimento,  
explanando sobre a reestruturação da EMATER.  Em ato contínuo, o 
Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 156/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 162/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 159/2007 
–  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
160/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem 
nº 161/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  Of.  
Mensagem nº 163/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 164/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 165/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 214/2007 –  "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 5 .072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 79.000,00 –  Poder Executivo.  PROJETO 
DE LEI Nº 218/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Parcelar o 
Débito para com o Fundo de Aposentador ia e Pensão do Servidor” –  
FAPS –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 219/2007 - "Abre crédi to 
especial  por excesso de arrecadação e por redução orçamentária, al tera 
as Leis Municipais nº 4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2005, 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" No valor de R$ 4.087,90 - Poder Executivo.  PROJETO 
DE LEI Nº 220/2007 - "Abre crédi to especial  por superávi t f inanceiro, 

al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2005, 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobr e a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" No valor de R$ 32.012,02  –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 221/2007 - "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 
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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$ 48.463,00 –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 222/2007 -  
"Abre crédi to especial  por redução,Orçamentária, 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 5072/2005, 
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" No valor de 2.400,00  –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 223/2007 - "Autoriza o Poder Execut ivo a contratar 

f inanciamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social  BNDES, através da Caixa Econômica Federal  na qualidade de 
Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências 
correlatas". PROJETO DE LEI Nº 225/2007  - "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$ 25.000,00. Of. Convocação para Assembléia Geral extraordinária 
dos Associados do IHSA, dia 22/10/07às 18h30min. Of. 299/2007 -  
Resposta ao oficio 388/07 de autoria do Vereador Adel ino Stecanela –  
CEEE. Of. Banco do Brasi l  - Resposta Requerimento 343/07 de autoria do 
Vereador Valmir Odone Pires. Comunicado nº CM149862/2007 –  Informa 
a liberação de recursos financeiros do programa do fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da 
Educação. Comunicado nº CM149861/2007 –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do programa do fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 12.852,40 –  Ministério da Educação. 
Comunicado nº CM141254/2007 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do programa do fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação no valor de R$ 15.267,73 –  Ministério da Educação. Of. nº ref.  
005151/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 1.166,02 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
009500/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 48.522,50 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
000244/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 5.194,48 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
001102/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 390,72 – Ministério da Saúde. Of. nº  ref.  
007241/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 6.346,69 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
003612/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 3.029,87 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
008566/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 12.500,00 –  Ministério da Saúde. Of. nº ref. 
001400/MS/SE/FNS –  Informa a liberação de recursos do Fundo Nacional 
de Saúde no valor de R$ 3 .667,73 –  Ministério da Saúde. Of. nº 
002651/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 13.300,00 –  Ministério da 
Saúde. PROJETO DE LEI Nº 215/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- “Dá Denominação a uma Estrada nesta Cidade e Dá Outras 
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Providências” - Estrada Arlindo dos Santos Si lveira. PROJETO DE LEI Nº 
216/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a 
uma Estrada nesta Cidade e Dá Outras Providências” - Estrada Ernesto 
João Freiberger. PROJETO DE LEI Nº 217/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Dá Denominação a uma Estrada nesta 

Cidade e Dá Outras Providências” - Estrada Dorino João Meregal li . 
PROJETO DE LEI Nº 224/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- "Proíbe o 

ingresso ou permanência de pessoas uti l izando capacete, gorro ou 
qualquer t ipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos 
públicos, comerciais e bancários" . PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 017/2007  –  FLÁVIO VON SALTIÉL-  Concede Ti tulo de 
Cidadania Patrulhense. Sr. El iseu Perei ra Marenco. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 018/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA-  “Concede ti tulo de Cidadania Patrulhense. Sr. Armando Antônio 
Daí Pra”. Requerimento nº 393/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta a Metrovias a pintura de uma faixa de segurança na RS-
30 em frente a Loja de Móveis Holmer, no perímetro urbano do Município.  
Requerimento nº 394/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de Pesar 
pelo falecimento da Sra.  Rosal ina dos Santos.  Requerimento nº 395/2007 
–  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Sol ici ta as Empresas de telefonia 
móvel, instalação de antenas na local idade de Ribeirão do Meio, 1º 
Distr i to de SAP. Requerimento nº 396/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici ta a CEEE a conclusão da execução dos serviços  de substi tuição 
de postes deteriorados, bem como podas  de árvores sobre a rede 
elétrica na localidade de São José da Data, estradas dos Alambiques .  
Requerimento nº 397/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 
Gerente Regional da CEEE, rei terar a prioridade no atendimento do 
Projeto e execução através do EI nº 14754/06, que proporcionará 
melhoria aos usuários da rede elétr ica na Rua Alberto Pasqualini .  
Requerimento nº 398/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao 
Gerente Regional da CEEE, prioridade na execução dos Projetos do EI 
23892/07 PLT na localidade de Furnas e do EI 40281/06 na localidade de 
Ribeirão de Baixo.  Requerimento nº 399/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Voto de Pesar pelo falecimento da Sra.Iza 
Francisca Paula de Souza ocorrido no dia 19/10/07.  Requerimento nº 
400/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de Congratulações a Direção 
do Colégio Santa Teresinha aos Festeiros  a APAST, em honra de Santa 
Teresinha. Requerimento nº 401/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Votos de Congratulações à Direção do Colégio Santa Teresinha pel o 
resgate da Banda Marcial  deste Educandário.  Requerimento nº 402/2007 
–  FERULIO JOSE TEDESCO - Votos de Congratulações à Direção da 

Escola Adventista Pastor Ivo Souza pela Comemoração dos 100 anos de 
existência deste educandário.  Requerimento nº 403/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO-  Votos de Congratulações a Direção da Escola 
Adventista Pastor Ivo Souza pela Comemoração dos 100 anos de 
existência deste educandário.  Requerimento nº 404/2007 –  ADELINO 
STECANELA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RENI GERMANO DA 
SILVA, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, FLÁVIO VON SALTIÉL - 
Voto de pesar pelo falecimento do Sr.  José Ribeiro da Si lva Sobrinho . 
Requerimento nº 405/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta emenda individual ao Dep. Federal  José Otávio Germano para 
aquisição de patrulha agrícola para o 5º distr i to . Requerimento nº 
406/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGE DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to 
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Municipal Daiçon Maciel  da Si lva a aquisição de patrulha agrícola para o 
5º distr i to. Requerimento nº 407/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Votos de Congratulações ao Exmo. Senhor José Otávio Germano, 
Deputado Federal , pelo lançamento do seu novo si te na úl tima quinta -
feira, dia 18 de outubro nas dependências da Cervejaria Dado Bier, no 
Bourbom Shoping em Porto Alegre. Requerimento nº 408/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Votos de Congratulações aos festeiros e organizadores 

da festa de Arroio da Madeira.  Pedido de Providência nº 587/2007 – 
MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento das estradas 

que ligam Catanduvinha, Roça Grande, Morro Agudo e Serraria Velha. 
Pedido de Providência nº 588/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as local idades de 
Arroio do Cartucho, Arroio do Carvalho até a divisa do Caraá.  Pedido de 
Providência nº 589/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 
ensaibramento das estradas que l igam Ribeirão do Meio, Al to Ribeirão e 
Montenegro. Pedido de Providência nº 590/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da estrada da Castelhana, que dá 
acesso ao Cemitério . Pedido de Providência nº 591/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Abertura de valo na estrada de Arroio do Carvalho em 

direção à Passo da Forquilha.  Pedido de Providência nº 592/2007 – 
MARLON SILVA DE SOUZA- I luminação públ ica na local idade de Morro 
Agudo. Pedido de Providência nº 593/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- I luminação públ ica na local idade de Ribeirão.  Pedido de 
Providência nº 594/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Agi l ização na 
reconstrução das pontes da local idade de Ribeirão.  Pedido de 
Providência nº 595/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA -  
Recuperação da ponte da localidade de Ribeirão.  Pedido de Providência 
nº 596/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Ensaibramento e 
patrolamento da estrada geral  das localidades de Ribeirão do Meio, 
Sertão, Palmeira do Sertão, Içara, Montenegro e Ribeirão de Cima.  
Pedido de Providência nº 597/2007 - SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA - Coleta de l ixo residencial dos moradores das local idade s do 
Ribeirão do Meio, Sertão, Montenegro, Ribeirão de Cima e Alto Ribeirão.  
Pedido de Providência nº 598/2007 - SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA -  Sol ici ta tratamento visando combate ao mosquito borrachudo 

junto às margens dos arroios.  Pedido de Providência nº 599/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Conserto e ampl iação da rede de esgoto da Rua 
Antônio Gomes Ferreira.  Pedido de Providência nº 600/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação da camada asfál t ica da 
Rua Cel.Vicente Gomes.  Pedido de Providência nº 601/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Limpeza da Rua Arno Von Saltiél , bem como conclusão da 

abertura com calçamento ou construção de escadaria.  Pedido de 
Providência nº 602/2007 –  ADELINO STECANELA- Recuperação da 

estrada das localidades de Conta Dinheiro e Alto Data, uma vez que a 
comunidade está sem transporte coletivo devido ao estado precário das 
estradas. Sal ientamos que as estradas sem condições de trafegabi l idade 
estão impedindo que o transporte coletivo, que já era mínimo, seja 
oferecido à comunidade. Sol ici tamos, com urgência, que o serviço, que é 
oferecido apenas uma vez por semana, passe a a tender a comunidade 
com mais um dia por semana.  Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se aos Projetos que deram 

entrada nesta Casa, destacando o Projeto de Lei em que a Câmara cede 
R$ 25.000,00 em favor da Secretaria Munici pal  de Planejamento com 
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objetivo de manter a frente emergencial  de trabalho até o final  do ano. 
Sal ientou o Edil  que isto chama-se inclusão social , favorecendo famíl ias 
de baixa renda. Na mesma l inha referiu-se ao Projeto de Lei nº 223/2005 
que Autoriza o Poder Executivo a contratar f inanciamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES, através da 
Caixa Econômica Federal  na qual idade de Agente Financeiro, a oferec er 
garantias e dá outras providências correlatas, que autoriza o Po der 
Executivo a fazer um financiamento no valor de R$ 926.0 00,00 junto ao 
BNDS. Segundo o Edi l  este financiamento proporciona aos municípios a 
oportunidade de adquirir veículos para o transporte escolar. Segundo o 
Vereador este Projeto tem que estar no BND S até o dia 24 de outubro,  
portanto a necessidade da aprovação do mesmo , por correr o r isco de 
prejudicar os estudantes do interior do município . Falou sobre o projeto 
que autoriza o Poder Executivo Municipal  a Parcelar o Débito para com o 
Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor” –  FAPS, que necessi ta 
ser aprovado nesta data. Os demais projetos estão acordados. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao Projeto no qual  

autoriza o Poder Executivo a contratar f inanciamento junto ao BNDS, 
sal ientando que o mesmo autoriza a habil i tação para que o Executivo 
faça o empréstimo de até R$ 926.000,00. Sal ientou que os veículos a 
serem adquiridos serão destinados às escolas do interior. Em aparte 
falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Informou que são três 
microônibus com 23 lugares, mais dois com 31 lugares. Prosseguiu o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Manifestou a sua 
satisfação em aprovar projetos desta natureza, demonstrando com isso a 
preocupação desta Casa com o desenvolvimento do município.  Referiu-se 
à Indicação de sua autoria na qual solici ta ao Poder Executivo a 
aquisição de uma Patrulha Agrícola para o 5º distri to. Da mesma forma 
caminhou expediente semelhante ao Deputado Federal  José Otávio 
Germano sol ici tando emenda parlamentar individual para aquisição de 
uma patrulha agrícola para o 5º Distr i to. Vereador ADELINO 
STECANELA- Referiu-se ao problema da estradas, destacando o pedido 
de sua autoria no qual sol ici ta a recuperação da estrada das localidades 
de Conta Dinheiro e Alto Data, uma vez que a comunidade está sem 
transporte coletivo devido ao estado precário das estradas. Salientamos 
que as estradas sem condições de trafegabil idade estão impedindo que o 
transporte coletivo, que já era mínimo, seja ofe recido à comunidade. 
Sol ici tou o edil , com urgência, que o serviço, que é oferecido apenas uma 
vez por semana, passe a atender a comunidade com mais um dia por 
semana. Segundo o Vereador a empresa suspendeu os serviços por  
causa do estado precário da estrada. Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Sol ici tou Votos de Congratulações à comunidade de 
Catanduvinha, extensivo à comunidade de Morro Agudo , através do Sr.  
Marcelo Gaúcho, pela real ização do Bai le de Formatura  do curso de 
dança de fandango ocorrido no úl timo sábado,  que contou com a  
presença de mais de 40 casais.  Da mesma forma destacou ainda a 
apresentação do grupo do facão, formado por  patrulhenses, pela 
habil idade, concentração e dedicação.  Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 211/2007  –  “Dá Nova Redação a Alínea "b" do 
Art.1º da Lei  Municipal  nº 5.256,de 17 de julho de 2007 que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal  a Efetuar doação de Terrenos a Mitra 
Diocesana de Osório, e dá Outras Providências ” - Colocado em 
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discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer favorável da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
214/2007 –  "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 
5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" no valor de R$ 79.000,00 - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 218/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a Parcelar o 

Débito para com o Fundo de Aposentador ia e Pensão do Servidor” –  
FAPS - Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a Bancada do PP em virtude do 
acordo efetuado pelas l ideranças quanto à tramitação do  Projeto de Lei 
em que o município fi rma convênio com o BNDS, permiti rá que o projeto 
em questão tramite na Sessão Ordinária.  Salientou o Edi l  que esta dívida 
refere-se ao exercício de 2007, mas pela fal ta de dinheiro está se 
perdendo R$ 3.194,00 de correção monetária, R$ 11.106,00 de juros 
total izando R$ 14.300,00 o que daria para reformar a ambulância na qual 
a Câmara teve que repassar o dinheiro. Segundo o Vereador houve uma 
falha no Poder Executivo nesta questão.  Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO : Em nome da l iderança do governo, bem como da Bancada do 

PMDB, fez um agradecimento especial  à Bancada do PP por dar  
condições de tramitação a este projeto, votando favorável ao mesmo.  
Sal ientou que a responsabi lidade de fazer um parcelamento do FAPS foi  
uma ati tude corajosa do Sr. Prefei to, para que a dívida não fi que imensa 
como era fei to antes. De acordo com o Edi l o parcelamento não causará 
grandes prejuízos ao próximo Prefei to que assumir o Poder Executivo.  
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Agradeceu as palavras do 
Vereador, sal ientando que se a Bancada do PP agiu  desta maneira, foi  
em consideração à postura do Vereador à frente  da Liderança de 
Governo. Colocado em votação foi  aprovado cinco votos favoráveis e três 
votos contrários da Bancada do PP. PROJETO DE LEI Nº 220/2007 - 
"Abre crédi to especial  por superávi t f inanceiro, al tera as Leis Municipais 
nº 4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 
2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2005, 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$ 32.012,02 - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 221/2007 - "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$ 48.463,00 - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 222/2007 - 
"Abre crédi to especial  por Redução Orçamentária, 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 5072/2005, 
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que dispõe sobre a Lei  de Diretr i zes 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 2.400,00  - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 223/2007 - 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar f inanciamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES, através da 
Caixa Econômica Federal  na qual idade de Agente Financeiro, a oferec er 
garantias e dá outras providências correlatas" - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 225/2007  - 

"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 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" no valor de R$ 25.000,00 - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. Os Projetos de Lei nºs 215, 
216, 217, 219, 224, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 017 e 
018/2007 baixaram na CUP. Os requerimentos nºs 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 408/2007, bem 
como os Pedidos Verbais 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 MARLON SILVA DE SOUZA: Agradeceu aos Edis 
pela receptividade com que receberam o presidente da Emater  no Estado. 
Saudou as pessoas presentes no Plenário. Convidou todos a participarem 
de um churrasco que está sendo oferecido ao Presidente da Emater no 
Parque de Exposições no Barro Vermelho. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou ao Líder do governo que interceda 

junto ao Prefei to Municipal  para que busque convênio com o Governo 
Federal e Governo Estadual para que mantenham a Frente Emergencial 
como era no princípio , onde esta Frente emergencial  era mantida pelos 
governos Federal  e Estadual , que proporcionava a realização de cursos,  
oportunizando as pessoas a adquiri rem maior conhecimento, podendo, 
posteriormente ao término do contrato, buscar colocação no mercado de 
trabalho. Vereador FERULIO JOSÉ TEDESCO : Dir igiu-se ao Vereador 
João Cezar, dizendo que a sua preocupação será levada ao 
conhecimento do Sr. Prefei to Municipal . Manifestou a sua satisfação pela 
aprovação do Projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal  a 
contratar f inanciamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social  BNDES visando adquiri r veículos para locomoção dos 
alunos do interior do município. Sal ientou ser esta uma renovação das 
frotas de todos os municípios, num orçamento de trezentos mi lhões para 
todo o Brasi l , onde o município de Santo Antônio será contemplad o com 
novecentos mi l  reais, melhorando consideravelmente a frota do município. 
Cumprimentou o DEM pela renovação da Executiva e Diretório, 
reelegendo o Ex-Prefei to José Francisco como Presidente, bem como o 
PDT que reelegeu o Rubem Carlos para Presidente. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Agradeceu as palavras do Vereador que o 

antecedeu, sal ientando que no dia 20 de outubro o PDT real izou a sua 
convenção, registrando a presença do Dr. Paulo Bier, Dr. Oscar 
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Medeiros, do Prefei to Daiçon Maciel, do presidente d o PMDB Vi lmar 
Coelho, do Vereador Marlon. Parabenizou o Ex-prefei to José Francisco 
Ferreira da Luz por ter sido reelei to  presidente do DEM, sal ientando ter 
estado presente na convenção do DEM. Ressaltou que o PDT reelegeu o 
Rubem Carlos Soares para a presidência, com a troca do primeiro vice 
que ficou o Renatinho da Caixa, tendo ficado o Gibão de segundo vice, a 
Secretária Jussara Bestetti , tesoureiro Márcio Bestetti , também fazendo  
parte da executiva o Jéferson, mais conhecido como Fafá, o Dr. Francisco 
Amaral e o próprio Vereador . Disse que o PDT tem, no município, 634 
fi l iados, tendo fi l iado, somente este ano  34 pessoas. Nada mais a tratar,  
foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após 
l ida e aprovada, segue assinada.   


