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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos cinco dias do mês de novembro 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 d e vereadores o Senhor Presidente,  
em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no Plenário Euzébio 
Barth. A seguir o Senhor Presidente sol ici tou ao Exmo. Senhor Secretário 
que realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de costume. O 
Senhor Presidente colocou a Ata da 35ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna Livre o Sr. Luiz 
Rogério Carvalho Gomes, Coordenador da Vigilância Ambiental  em 
Saúde, explanando sobre as Atribuições e Funções da Vigilância 
Ambiental  em Saúde. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao 
Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº  169/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 170/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. nº 171/2007 - Encaminha Projeto de Lei  – Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 172/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 173/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 231/2007 –  “Autoriza Desconto no 
Pagamento Antecipado e Único do Imposto Sobre a Propriedade Predial  e 
Terri torial  Urbano, Fixa os Prazos Para o seu Recolhimento, e Dá Outras 
Providências” –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 232/2007 - "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 5 .072/2005, 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  Orçamen tária Anual e 
suas al terações" - no valor de 300,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 233/2007 - "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$ 23.750,00 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 234/2007 –  “Acrescenta inciso IV no 
Art.65 da Lei Municipal 4.608, de 28 de dezembro de 2004 que Dispõe 
sobre a Polít ica de Meio Ambiente do Município de SAP” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 235/2007 - "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 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"  no valor 
de R$ 7.000,00 –  Poder Executivo. Of. 963/2007 - Resposta 
Requerimento nº 330/07 de autoria do Ver.  Adel ino Stecanela –  Poder 
Executivo. Of. 951/2007 -  Respostas requerimentos e pedidos de 
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providências dos Vereadores –  Poder Executivo. Convite para 
inauguração das dependências do Centro de Convivência do Projeto 
CONVIVER, no dia 13/11 às 15 horas  –  Coordenadoria do Centro de 
Convivência. INDICAÇÃO Nº 099/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL -  
“Sol ici ta, a respeito da Resolução CONAMA 237/97, e demais Resoluções 
do Conselho Estadual do Meio Ambiente do RGS, seja propiciado aos 
Servidores Municipais, lotados no setor do Meio Ambien te do Poder 
Executivo, aperfeiçoamento para a l iberação de licenciamento ambiental  
dentro das normas vigentes para empreendimentos e atividades de 
pequeno impacto ambiental  proporcionando a legalização de 
mineradores”. INDICAÇÃO Nº 100/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

“Apl icação da Lei 4.285/2003 que "Cria o Programa de Assistência à 
Moradia e Autoriza o Poder Executivo Municipal  a ceder Gratui tamente,  
Projetos a trabalhadores de baixa renda, inclusive sugerindo a al teração 
da presente Lei  Amol iando o Projeto de Plantas para até 70 M²”.  
Requerimento nº 419/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta 
informações sobre qual a si tuação do estudo, já sol ici tado através da 
Indicação 019/07, pelos Vereadores no sentido de viabi lizar al teração do 
padrão dos cargos de Motori sta, Porteiro e Operadores de Máquina, junto 
ao Poder Executivo. Requerimento nº 420/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a UNIVIAS urgência na recuperação 

do acostamento da RS-30, em parceria com o Poder Executivo, partindo  
da rótula próxima à Cardoso Marques até a sede do Corpo de Bombeiros.  
Requerimento nº 421/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta a 
Brasi lTelecom, a troca de lugar do orelhão localizado no canteiro central 
da Av. Astrogi ldo Maciel  da Rosa, para a calçada de pedestres, em 
virtude de que o canteiro é muito estrei to, colocando os usuários em 
si tuação de risco devido ao intenso tráfego de carros que circulam na 
referida rua. Requerimento nº 422/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta ao Exmo. Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefei to Munic ipal , o 
atendimento através do Departamento de Vigilância Sanitária, no turno da 
manhã em regime de plantão, ou mediante convênio com profissionais 
l iberais ou cl ínicas veterinárias para atendimento de reclamações, 
principalmente nos casos de emergência . Requerimento nº 423/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta aos Gerentes das agências Bancárias 

de SAP audiência pública visando discuti r a instalação ou manutenção de 
terminais eletrônicos na Cidade Alta.  Requerimento nº 424/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta Votos de Congratulações a 
seleção de laçadores de SAP, que representaram o Município durante 
evento realizado em Caxias do Sul.  Pedido de Providência nº 624/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada da 

localidade de Morro do Púlpi to e revisão da i luminação públ ica, devido a 
realização da Festa daquela comunidade em 11 de novembro. Pedido de 
Providência nº 625/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da rede 
de esgoto e i luminação públ ica na Vi la Assis Brasi l . Pedido de 
Providência nº 626/2007 – RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e 
ensaibramento da estrada de Lomba Vermelha, passando a residência do 
Sr. Artidor. Pedido de Providência nº 627/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Patrolamento e ensaibramento com colocação de material  nas estradas 
da localidade de Morro Agudo. Pedido de Providência nº 628/2007 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento com colocação de 

material  nas estradas da localidade de Roça Grande. Pedido de 
Providência nº 629/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL-  Patrolamento e 
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ensaibramento com colocação de material  na travessa Bittencourt em 
Portão I.  Pedido de Providência nº 630/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Patrolamento e ensaibramento, com colocação de material , nas 
localidades de Esquina dos Morros,  bem como colocação de canos 
próximos a FEASA uma vez que os mesmos já se encontram no local .  
Pedido de Providência nº 631/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA E RENI GERMANO DA SILVA- Ensaibramento e patrolamento 

da estrada Pedro Gabriel  Flor que inicia junto à Saibreira até o encontro 
com a Rua dos Imigrantes na local idade de Cartucho.  Pedido de 
Providência nº 632/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 
Ensaibramento e patrolamento da estrada da localidade de Palmeira do 
Sertão até a Localidade de Montenegro.  Pedido de Providência nº 
633/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação, através 

de ensaibramento e patrolamento , da estrada da localidade de Ribeirão.  
Pedido de Providência nº 634/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Construção de um abrigo junto a parada de ônibu s 195 em 
Portão I.  Pedido de Providência nº 635/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação da estrada da localidade de Boa Vista, passando 
em frente às propriedades dos Srs. Mimo e Negão do Mimo até o 
encontro com a local idade de Sertão. Pedido de Providência nº 636/2007 
–  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação da estrada que 

inicia junto a RS-30, na localidade de Portão I  até o encontro com a 
estrada da localidade de Sertão.  Pedido de Providência nº 637/2007 –  
ADELINO STECANELA- Patrolamento e ensaibramento da estrada geral  
de Pinheirinhos e Pinheiros. Pedido de Providência nº 638/2007 –  
ADELINO STECANELA- Patrolamento, ensaibramento e colocação na 
estrada que dá acesso a local idade de Boa Vista, iniciando na RS -030 até 
a residência do Sr. José. Pedido de Providência nº 639/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Colocação de luminárias bem como de contêiner de l ixo na 

estrada que dá acesso a Prainha na local idade de Lagoa dos Barros . 
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se ao requerimento no qual solici ta aos Gerentes das 
agências Bancárias de SAP audiência públ ica visando discuti r a 
instalação ou manutenção de terminais eletrônicos na Cidade Alta.  De 
acordo com o Edi l , os terminais eletrônicos existentes na Prefei tura serão 
reti rados em função de que a Prefei tura assinou contrato com o Bradesco 
que exige exclusividade, até mesmo em função da segurança dos 
usuários. Segundo o Vereador, há a necessidade da permanência dos 
terminais eletrônicos na Cidade Alta para melhor atender  aos moradores 
da Cidade Alta que, hoje, vêem um aumento de circulação, tanto de 
pessoas quanto no comércio, pela instalação da Câmara Municipal , bem 
como do Fórum e Promotoria de Just iça. Da mesma forma, sol ici tou ao 
Prefei to Municipal a aplicação da Lei 4.285/2003 que "Cria o Programa de 
Assistência à Moradia e Autoriza o Poder Executivo Municipal  a ceder, 
gratui tamente, projetos a trabalhadores de baixa renda, inclusive 
sugerindo a al teração da presente Lei  Amol iando o Projeto de Plantas 
para até 70 M². De acordo com o Edi l , há a necessidade de se efetuar um 
convênio com o CREA, visando beneficiar os trabalhadores de baixa 
renda para que possam fazer suas construções de maneira legal. Com 
relação ao requerimento nº 422/2007 no qual solici ta  ao Exmo. Senhor 
Daiçon Maciel  da Silva, Prefei to Municipal , o atendimento através do 
Departamento de Vigi lância Sanitária, no turno da manhã em regime de 
plantão, ou mediante convênio com profissionais l iberais ou cl ínicas 
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veterinárias para atendimento de reclamações, pri ncipalmente nos casos 
de emergência, disse que tal  sol ici tação se dá em virtude de que há 
ocorrências que deixam de ser atendidas em virtude do turno único 
existente no Município. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se à 
Indicação na qual solici ta a respeito da Resolução CONAMA 237/97, e 
demais Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente do RGS, 
seja propiciado aos Servidores Municipais, lotados no setor do Meio 
Ambiente do Poder Executivo, aperfeiçoamento para a l iberação de 
l icenciamento ambiental  dentro das normas vigentes para 
empreendimentos e atividades de pequeno impacto ambiental  
proporcionando a legal ização de mineradores. De acordo com o Edi l  todo 
o ano os mineradores entram com o pedido de licenciamento, que leva de 
dois a três anos para ser  l iberado causando transtornos aos mesmos. 
Disse que a demanda é muito grande, a burocracia enorme, às vezes, 
pela fal ta de pessoal, outras vezes por má vontade. Segundo o Vereador, 
o meio ambiente tem que ser preservado, uma vez que esta geração, bem 
como as gerações futuras dependem dessa preservação. Sal ientou o Edil 
que, baseado nas lavras de arenito, basa lto, saibro, argi la, por ser o 
Município muito r ico nestes i tens ci tados, mas há a fal ta dos mesmos 
para a demanda do município pela fal ta do licencia mento. Segundo o 
Vereador, outros pedidos já foram anteriormente sol ici tados neste 
sentido, para que a responsabi lidade da l iberação destas áreas  fosse 
passada para o município. Segundo informações  no dia 19 de outubro de 
2007, foi  l iberado para os municíp ios a responsabil idade da liberação 
destas áreas, o que faci l i tará aos mineradores a regularização dos 
l icenciamentos. Ressaltou o Edi l  que cabe ao Poder Executivo a 
preparação do pessoal, ou a contratação de pessoal quali f icado, junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para a liberação deste tipo de 
operação. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, 

verbalmente, a l impeza das Ruas Marco Cristino Fioravante, Daltro Filho 
e Francisco Flores Alvarez. Referiu-se ao pedido no qual solici ta à 
Metrovias, em parceria com o Poder Executivo, que proceda a 
recuperação do acostamento da RS-30, partindo da rótula próxima à 
Cardoso Marques até a sede do Corpo de Bombeiros . De acordo com o 
Edi l  o acostamento está em total  abandono, com buracos enormes. 
Reportou-se ao pedido do Vereador Flávio da reti rada dos carroceiros 
que se instalaram em frente à Cooperativa, informando que os mesmos 
agora estão localizados em frente à galeria Medeiros. Em aparte falou o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que no sábado foi  para 

praia, mas na local idade do Portão foi  apertado por um carro tendo , 
portanto, que sair para o acostamento que deve dar em torno de meio 
metro, vindo ao encontro do pedido do Vereador, a necessidade da 
recuperação do acostamento até a divisa com Osório. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sugeriu que seja cumprido o ajuste de 
conduta, ou seja, o acordo efetuado entre o DAER, Metrovias , Poder 
Executivo, Poder Legislativo  e Ministério Público, que não está sendo 
cumprido. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Concordou com as palavras dos Vereadores que o antecederam, 
sal ientando que a empresa concessionária tem condições de manter o 
acostamento em dia, uma vez que estão cobrando pedágio para i r e 
vol tar. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 232/2007 - "Abre crédi to 
especial  por Redução Orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 
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4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5 .072/2005, 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  Orçamen tária Anual e 
suas al terações" - no valor de 3.000,00 –  Colocado em discussão, não  
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 233/2007 - "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 municí pio 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$ 23.750,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº  
235/2007 - "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$ 7.000,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade. Os Projetos de Lei nºs 231, 234/2007 
baixaram na CUP. As Indicações nºs 099 e 100/2007, bem como os 
requerimentos nºs 419, 420, 421, 422, 423 e 424/2007 , inclusive os 
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 , não 

havendo manifestação Plenária, o Sr. Presidente pas sou para a 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

Informou que a Câmara Municipal , em 43 dias  recadastrou, gratui tamente,  
2.725 CPF à população patrulhense. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que , após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


