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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos cinco dias do mês de março de 2007 reuniram-se, ordinariamente, 
no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: 
Reni Germano da Silva, Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de 
Souza, Ferulio José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição 
dos Santos, João Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das 
Neves Adam, Marlon Silva de Souza, 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 Se nhor Presidente 
solicitou ao Exmo. Senhor Secretário  que realizasse a leitura de um 
trecho Bíbl ico na forma de costume.  Fez o uso da Tribuna Livre a Srª 
Alice Holmer explanando sobre a Segurança e os Adolescentes.  Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 
procedesse a leitura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem Nº 
020/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. 
Mensagem Nº 021/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem Nº 022/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo.  Of. Mensagem Nº 023/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem Nº 024/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 025/2007- Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 026/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
028/2007  "Abre crédito Especial por Redução Orçamentária, a ltera as 
Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal nº 
5.072/2006 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"- R$ 8.630,00. Poder Executivo.  PROJETO DE  LEI 
Nº 029/2007  - "Abre Crédito Especial por Redução Orçamentária, altera 
as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do munic ípio 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". R$ 55.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 030/2007 - "Abre crédito especial referente ao convênio 
nº0200.0028053,06.4- Projeto e recreação no centro da cidadania  pé 
quente, f irmado com a Petrobras, objetivando oferecer estrutura de 
lazer para crianças e adolescentes, altera as Leis Municipais nº 
4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei Municipal nº 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 Orçamentári a Anual".R$ 
89.156,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 031/2007 - "Abre 
credito suplementar no orçamento Municipal, altera as leis Municipais 
4711/05 e suas alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município para 2006´a 2009, Lei Municipal nº5072/2006 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" R$ 
25.000,00. PROJETO DE LEI Nº 032/2007 –  “Dá Nova Redação aos 
Artigos 1º e 2º DA Lei Municipal 5 .128, de 1º de fevereiro de 2007, que 
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autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público, cria 
cargos para  essa f inalidade, e dá outras providências" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 033/2007 - "Institui na administração 
Municipal o Evento "Prefeito por um Dia" e dá outras providências" –  
Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 034/2007 - "Abre credito 
suplementar por excesso de arrecadação por superávit f inanceiro 
através de rendimentos bancários referentes ao convênio construção do  
centro de eventos e informações turíst icas, altera as leis 
Municípais4711/05 e suas alterações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município para 2006´a 2009, Lei Municipal nº5072/2006 
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" R$ 1.645,77 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº 035/2007 - "Abre credito suplementar no orçamento Municipal, altera 
as leis Municípais4711/05 e suas alterações que dispõe sobre o Pla no 
Plurianual do Município para 2006´a 2009, Lei Municipal nº5072/2006 
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" R$ 185.850,00.  –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 036/2007 - "Abre crédito Especial por Redução Orçamentária, 
altera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal 
nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei de D iretr izes Orçamentárias para 
o exercício de 2007, e Lei Municipal nº 5103/2006 que dispõe sobre a 
Lei Orçamentária Anual". R$ 17.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 037/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a f irmar 
contrato de cooperação técnica com a Fundação Gaúcha do Trabalho e 
ação Social e dá outras providências" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 038/2007 - "Abre crédito Especial por Redução Orçamentária, 
altera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal 
nº 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". R$ 22.500,00 –  Poder Executivo.  Of. 
Solicitação de Tribuna Livre –  Segurança e Adolescentes –  Maria Alice 
Holmer. Of. 126/07 –  SEPLAN- Encaminha Relatório de Cumprimentos 
das Metas Fiscais do município de Santo Antônio relativo ao ano de 
2006. Of. Nº 031/2007 - Resposta a requerimento verbal do Vereador 
João Cezar Freiberger de Souza datado de 26/12/06 –  Poder Executivo. 
Ofício nº 039/2007 - Informa quadro de pessoal relat ivo ao últ imo dia do 
semestre civil anterior –  Poder Executivo. Comunicado nº 
CM004774/2007 - Informa liberação de recursos no valor de R$ 
16.231,22 ref. Parcela 012 e no valor R$ 55.689,21 ref.  parcela 013 
para o "Pagamento de programa de Desenvolvimento da Educação" –  
Ministério da Educação. Ofício nº 0125/07/GIDUR/PO - Informa 
liberação de recursos ao programa Fort. Ges tão Urban PT/CT 184.042-
67 no valor de R$ 39.880,88 –  Caixa Federal. DRLN/AG/SAP/002-2007 - 
Resposta ao Requerimento nº496/06 de autoria do Ver. Reni Germano 
da Silva –  CEEE. Of. Nº003905/MS/SE/FNS - Informa liberação de 
recursos no valor de R$ 8.750,00 para o programa "Pagamento de 
programa de Agentes Comunitários de Saúde" –  Ministério da Saúde. 
Of. Circular nº 001/07 –  Informa composição da Mesa Diretora, bem 
como a composição da Câmara –  Câmara Municipal de Palmares do 
Sul. Ofício nº 285/06 - Comunica a lteração do prazo de vigência do 
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repasse nº187682-81 para 30/12/07 –  Caixa Federal.  Ofício nº 
11302780/MS/SE/FNS - Informa liberação de recursos no valor de 
R$8.400,00 para o programa "Pagamento de incentivo ao programa de 
Agentes Comunitários de Saúde". –  Ministério da Saúde. Ofício nº 
11314354/MS/SE/FNS - Informa liberação de recursos no valor de 
R$8.750,00 para o programa "Pagamento de incentivo ao programa de 
Agentes Comunitários de Saúde" –  Ministério da Saúde. Of. Nº3576/06 - 
Informa liberação de recursos ao programa Fort. Gestão Urban PT/CT 
no valor de R$ 18.741,00 –  Caixa Federal.  Ofício nº 004/2007 –  Informa 
composição da Mesa Diretora, bem como a composição da Câmara 
Municipal de Tramandaí. Ofício nº 3601/06 - informa crédito em 
bloqueio no valor de R$ 100.000,00 contrato 197.130-18 - Projetos de 
infra-estrutura Turística –  Caixa Federal.  Ofício nº 0041/2007 - Informa 
crédito em bloqueio no valor de R$ 48.899,63 contrato 184.042 -67 -  
Elaboração /revisão de Plano Diretor –  Caixa Federal. Of. /gab. DG 
nº0259 –  Proc. Nº 1828-02.00/02-4 –  Encaminha prestação de contas 
do município referente ao exercício de 2001 –  José Carlos Silva de 
Deus –  Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado. Of. Encaminha 
Recursos do Orçamento da União destinados aos Municípi os em 2006 –  
Câmara dos Deputados. Of. Nº 0043/07/AM/MC –  Acusa recebimento do 
ofício circular nº001/2007 –  Deputado Fabiano Pereira. Ofício nº 
11368178/MS/SE/FNS - Informa liberação de recursos no valor de 
R$3.693,99 para o programa "Pagamento de Ações básicas de 
vigi lância Sanitária" –  Ministério da Saúde. Ofício nº 
11371453/MS/SE/FNS –  Informa liberação de recursos no valor de 
R$6.346,69 para o programa "Pagamento de teto f inanceiro de 
vigi lância em saúde". Ofício nº 11394887/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 3.029,87 para o programa 
"Pagamento de medicamentos dos grupos de hiper (diabete, asma e 
renite)" –  Ministério da Saúde. Ofício nº 11316948/MS/SE/FNS - 
Informa liberação de recursos no valor de R$ 5.194,48 para o programa 
"Pagamento de programa de assistência farmacêutica básica" –  
Ministério da Saúde. Ofício nº 07/2006 - Informa situação de moradores 
de Rua –  Prefeitura Municipal. Of. Nº 000730/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 390,72 para o "Pagamento de  
programa de aquisição de medicamentos para a saúde mental" –  
Ministério da Saúde. Of. Circular nº 001/GAB - Informa composição da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. . Ofício nº 
002/2007 - Informa atividades desenvolvidas em 2006 pela Equ ipe 
Municipal da Emater. Carta Reversal nº 210/2007 - Altera prazo de 
vigência repasse nº164497-42 para 30/06/2007. Carta Reversal nº 
208/2007 - Altera prazo de vigência repasse nº160112-17 para 
30/12/2007. Carta Reversal nº 207/2006 - Altera prazo de vigência 
repasse nº171351-42 para 30/06/2007. Carta Reversal nº 206/2007 - 
Altera prazo de vigência repasse nº171350-38 para 30/06/2007. Of. Nº 
008992/MS/SE/FNS - Informa l iberação de recursos no valor de 
R$3.693,99 para o programa "Pagamento de Ações básicas de 
vigi lância Sanitária"  –  Ministério da Saúde. Of. Nº 003771/MS/SE/FNS - 
Informa liberação de recursos no valor de R$6.346,69 para o programa 
"Pagamento de teto f inanceiro de vigilância em saúde"  - Ministério da 
Saúde. Of. Nº 009000/MS/SE/FNS - Informa liberação de recursos no 
valor de R$16.200,00 para o programa "Pagamento de saúde da 
família" –  Ministério da Saúde. Of. Nº 000752/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 3.029,87 para o programa 
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"Pagamento de medicamentos dos grupos de hipe r (diabetes, asma e 
renite)" –  Ministério da Saúde. Of. Nº 002868/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 3.667,73 para o programa 
"Pagamento de medicamentos dos grupos de hiper (diabetes, asma e 
renite)" –  Ministério da Saúde. Of. nº ref.009392/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 8.500,00 para o programa 
"Pagamento de incentivo ao programa de Agentes Comunitários de 
Saúde" –  Ministério da Saúde. Of. nº ref.004147/MS/SE/FNS - Informa 
liberação de recursos no valor de R$ 48.182,50 para o programa 
"Pagamento de PAB f ixo comp 01/2007 municipal Uf RS" –  Ministério da 
Saúde. Solicitação de Tribuna Livre dia 05/03/2007 –  Maria Alice 
Holmer. Of. nº ref.000750/MS/SE/FNS - Informa liberação de recursos 
no valor de R$12.500,00 para o programa "Pagamento de serviços da 
SAMU –  Ministério da Saúde. Of. Câmara dos Deputados - Informa os 
recursos repassados pela União ao Município de santo Antônio da 
Patrulha em 2006. Of. 004/2007 - Convite para reunião Extraordinária, 
em Capão da Canoa –  ASCAL. RESOLUÇÃO Nº 001/2007 –  PODER 
LEGISLATIVO- “Autoriza a realização de Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, nas Sedes Distr itais, em conformidade com a Resolução 
003/98 e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº 013/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- “ALTERA ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL 
Nº 2.161 DE 19 DE JUNHO DE 1989 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.  
INDICAÇÃO Nº 001/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Construção de um pontilhão nos fundos do Mercado do Cafu, na 
localidade de  Evaristo. INDICAÇÃO Nº 002/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- "Sinalização com divisores físicos para acesso no encontro 
da rua Cel. José Nunes e Mar. Floriano Peixoto”. INDICAÇÃO Nº 
003/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Construção e reforma 
da Ponte da localidade de Ribeirão.  INDICAÇÃO Nº 004/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Construção de um espaço para creches. 
INDICAÇÃO Nº 005/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Ampliação dos nichos, junto ao cemitério Municipal. INDICAÇÃO Nº 
006/2007 –  CLÓVIS GOMES  SALAZAR- Elaboração de projeto para que 
os domicílios que tenham as suas frentes de terrenos devidamente 
caprichados com pintura e l impeza, tenha um desconto de IPTU.  
Requerimento nº 001/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Célio Maria da Silva. 
Requerimento nº 002/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Valdomiro Alteneter. 
Requerimento nº 004/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Seja efetuado serviços de aterro patrolamento e ensaibramento da 
estrada da localidade de passo da Forquilha até o encontro com a 
estrada do Monjolo. Requerimento nº 005/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Solicita ao Prefeito Municipal agendamento 
de uma Audiência Pública com moradores da Rua Alberto Pasqualini.  
Requerimento nº 006/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento do 
Sr. Sady Maciel da Rosa. Requerimento nº 007/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Lucila 
da Luz. Requerimento nº 008/2007 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA-  Voto de pesar pelo falecimento da Srª Erodina F. Sinhorell i. 
Requerimento nº 009/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Voto de pesar pelo falecimento da  Srª. Ita Krech Portal.  Requerimento 
nº 010/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar 
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pelo falecimento da Sra. América Gomes da silva ocorrido dia 23 de 
fevereiro de 2007. Requerimento nº 011/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Solicita serviço dos correios no parque industrial de Santo 
Antônio. Requerimento nº 012/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Solicita 
ao Secretário de Estado da Educação, Osmar Terra, que interceda junto 
à Secretaria de Estado da Fazenda para que proceda à liberação da 
verba para o pagamento do 14º salário às agentes comunitárias de 
saúde referente ao exercício de 2006. Requerimento nº 013/2007 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL- Solicita ao Diretor-Presidente do DETRAN, 
Flávio Vaz Netto, a permanência do CRVA na Sede do Município. 
Requerimento nº 014/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Solicita ao 
Ilmo. Sr. Odenir Sanches,  Diretor-Presidente da CONCEPA, iluminação 
do acesso da Free-Way em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 
015/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Solicita ao  I lmo. Sr. Marcos 
Picarel l i, Diretor-Presidente da UNIVIAS, a colocação de placas de 
sinalização na RS-030 no trevo do Da Colônia, em todos os sentidos, 
indicando o município de Osório, Glorinha e Gravataí,  Taquara, bem 
como a Free-Way. Requerimento nº 017/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Solicita a Revisão 
na ligação de luz na localidade de Cantão (Lomba Vermelha e Cantão I) 
devido à troca de poste na propriedade do Sr. Adão Tomás Cardoso. 
Requerimento nº 019/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Votos de 
Congratulações a Vera Assis Mohr, do Programa Momento Mulher, 
extensivo às mulheres patrulhenses, pela passagem do dia 
Internacional da mulher. Requerimento nº 021/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Solicita ao Diretor-Presidente da UNIVIAS, solicitando a 
colocação de protetor lateral às margens da rodovia RS -030 sentido 
SAP-Osório na localidade de Lomba Vermelha entre os KMs 55 e 56.  
Requerimento nº 022/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 
Solicita Informações do andamento do projeto de calçamento da rua 
Félix Arjonas. Requerimento nº 023/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Solicita a possibi l idade de retomada dos t ickets alimentação ao 
funcionalismo municipal.  Requerimento nº 024/2007 –  MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM- Solicita informações de como está a substituição 
dos canos de amianto para distr ibuição de água potável à população. 
Requerimento nº 025/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de profundo 
pesar pelo falecimento da jovem Cassia Tedesco Alves. Requerimento 
nº 026/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de pesar pelo 
falecimento da Srª Ita Krech Portal. Requerimento nº 027/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Srª  Elaine Silva. Requerimento nº 028/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª 
Amércia Gomes da Silva. Requerimento nº 029/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr. Sady Maciel da Rosa.  Requerimento nº 030/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Solicita a perfuração de um poço artesiano 
na localidade de Chicolomã. Pedido de Providência nº 001/2007 –  
JOÃO CEZAR  FREIBERGER DE SOUZA- Limpeza e recuperação do 
calçamento  de pedra irregular, da Rua Sete de Setembro. Pedido de 
Providência nº 002/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  
Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Lealcino José Dias. 
Pedido de Providência nº 003/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Solicita a colocação de luminárias na Rua Alberto Pasqualini 
próximas à sanga até o encontro da Rua Francisco B. de Lima. Pedido 
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de Providência nº 004/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Solicita o 
patrolamento e ensaibramento da Rua João Cândido Ferreira da Rosa, 
Bairro Madre Teresa. Pedido de Providência nº 005/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Solicita o patrolamento e o 
encascalhamento da estrada da localidade de Evaristo, entrando em 
frente ao mercado Cafu ligando a localidade  de Quebrada com o 
Município de Caraá, bem como da estrada passando em frente à 
propriedade do Sr. Bernardino Ferreira da Rosa. Pedido de Providência 
nº 006/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Solicita o 
Patrolamento e ensaibramento da estrada municipal  que liga Santo 
Antônio a Evaristo. Pedido de Providência nº 007/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Solicita o  Patrolamento e ensaibramento das 
estradas que ligam as localidades de Barrocadas, Chico lomã, Tapumes, 
Lombas, Morro Grande, Rincão do Capim e Esquina dos Morros. Pedido 
de Providência nº 008/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  Solicita o 
Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as localidades 
de Guarda Velha, Arroio da Madeira passando por Serraria Velha, Porto 
Ramos, Taquaral,  Catanduva Grande, Da ta e Alto Data. Pedido de 
Providência nº 009/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação 
do asfalto e limpeza da rua Francisco Borges de Lima. Pedido de 
Providência nº 010/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação 
do asfalto da rua Santo Antônio. Pedido de Providência nº011/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação da ponte da Rua Dorvalino 
Fernandes Círio. Pedido de Providência nº 012/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Substituição das lâmpadas que estão 
queimadas na Rua que dá acesso a propriedade do Senhor João Cota 
até a propriedade do Senhor Adão Leandro na localidade de Evaristo. 
Pedido de Providência nº 013/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Solicita a colocação de contêiner de l ixo na Rua Pedro Nunes da Silva. 
Pedido de Providência nº 014/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - 
Solicita a revisão da rede de esgoto f luvial na Rua Paraná entre as 
quadras Ildefonso S. Braga e Cap. Antônio Nunes Bemfica. Pedido de 
Providência nº 015/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Solicita 
a substituição das lâmpadas que estão queimadas na localidade de 
Miraguaia, principalmente na Rs-030 e em frente ao posto de gasolina. 
Pedido de Providência nº 016/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Solicita o patrolamento e ensaibramento da estrada que l iga as 
localidades de Miraguaia, Costa da Mi raguaia, Catanduvinha até Vila 
Palmeira; Patrolamento e ensaibramento da estrada localizada ao lado 
do estabelecimento comercial do Senhor José Carlos na localidade de 
portão I. Pedido de Providência nº  017/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Realização das obras para o calçamento da Rua Danton 
Pascoali da Rosa. Pedido de Providência nº 018/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento das 
estradas das localidades de Esquina dos Morros, Chicolomã, Tapumes, 
Lombas e Barrocadas. Pedido de Providência nº 019/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Seja efetuado o calçamento da Rua 
Ildefonso S. Braga part indo da ponte até a Rs -030. Pedido de 
Providência nº 020/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Solicita i luminação pública na rua I ldefonso S. Braga em virtude de que 
as lâmpadas acendem a apagam quando querem prejudicando os 
estudantes. Pedido de Providência nº 021/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Solicita a limpeza da rede de esgoto na Rua 
Arquimimo Migliavacca próximo ao nº 300. Pedido de Providência nº 
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022/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Solicita a roçada 
nas laterais e l impeza da Rua Lothar Machado dos Reis. Pedido de 
Providência nº 023/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Solicita a colocação de lâmpadas na rua Ildefonso Silveira Braga 
próximo ao encontro da RS-030. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA a 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário, desejando um bom início dos trabalhos 
legislat ivos. Referiu-se ao pedido no qual sol icita a construção de mais 
creches municipais tendo em vista o grande número de mães que a tem 
procurado, alegando não terem onde deixar seus f i lhos para poderem 
trabalhar. Solicitou que seja adquirida uma nova área de terras para o 
cemitério municipal, uma vez que está lotado. Da mesma forma solicitou 
ao Executivo que proceda ao conserto das estradas do interior do 
município que estão em péssimas condições de trafegabil idade, assim 
como o conserto da ponte da localidade de Ribeirão. Com relação à 
Rua Ildefonso S. Braga, sol icitou que seja formada parceria com os 
moradores para a realização do calçamento, bem como seja verif icada 
a situação das lâmpadas que estão com problemas.  Referiu-se ao 
pedido no qual sol icita a perfuração de um poço artesiano no Posto de 
Saúde da localidade de Chicolomã. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, desejando 
um bom início dos trabalhos legislativos. Referiu -se ao pedido da 
Vereadora Jacira, no que se refere à ponte do Ribeirão, esclarecendo 
que, segundo informações, a l ici tação para a construção da ponte já foi 
iniciada. Salientou que o Poder Executivo está atento com relação a 
este assunto. Com relação aos nichos do cemitério, informou que no 
ano passado foi repassado R$ 40.000,00 para a construção de novos 
nichos. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse 
ter visto no Jornal NH um Edital da Prefeitura para tomada de preços 
para a construção de 55 nichos no cemitério municipal.  Em aparte falou 
a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Agradeceu ao 
Vereador pelas informações, dizendo que vêm ao encontro dos anseios 
da comunidade. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 
Referiu-se à Indicação nº 006/07 no qual sol icita a e laboração de 
projeto para que os domicíl ios que tenham as suas frente s de terrenos 
devidamente capr ichados com pintura e limpeza recebam um desconto 
no IPTU. Salientou o Edil que todos querem ter uma cidade limpa e 
organizada pagando os impostos para isto, mas o Poder Executivo, às 
vezes, não tem condições de manter a cidade l impa. Disse saber que 
esta é uma obrigação do município, mas entende que o município 
poderia estudar um número para contemplar o cidadão que mantém a 
frente da sua casa pintada e limpa. Sugeriu que seja formada uma 
Comissão do Setor de Arquitetura e Paisagismo, para analisar o pedido 
solicitado pelo cidadão que tem a fren te de sua casa l impa e pintada, 
concedendo o desconto no IPTU. Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Disse que a primeira reunião da Câmara deveria iniciar pelas 
Explicações Pessoais para que os Vereadores pudessem colocar o 
trabalho a ser realizado no próximo ano. Solicitou o Edil, verbalmente, 
informações sobre o transporte público para os alunos, qual a situação, 
se o convênio já foi efetuado entre o Estado e o Município, se a verba 
será repassada. Disse o Edil que será lamentável se o município não 
conseguir buscar esta verba. Acredita que um caminho tem que ser 
aberto para que os professores e alunos possam continuar com o seu 
trabalho e aprendizado. Julga necessário fazer este pedido, sol i citando 
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aos demais Edis que subscrevam o mesmo para que a comunidade 
perceba o interesse e a luta desta Casa . Em aparte falou o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Perguntou que se o questionamento 
se dá à nível fundamental ou médio. Prosseguiu o Vereador  EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Disse que o questionamento se dá nos dois níveis. 
Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 
Esclareceu que o nível fundamental iniciou no dia de hoje. Prosseguiu o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Retif icou o pedido solicitando 
informações sobre o transporte escolar do Ensino Médio. Solicitou, 
verbalmente, que quando forem deslocadas máquinas para consertos 
em estradas no interior do município, que sejam acompanhadas por 
uma equipe para fazer a desobstrução dos canos e l impeza dos valos, 
que são os grandes causadores do a tolamento de carros e ônibus. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Solicitou, verbalmente, 
um questionamento junto à Secretaria Estadual de Saúde, lembrando 
ter feito um pedido a CORSAN referente à substituição dos canos de 
amianto, em virtude do risco de contaminação, por isso solicita uma 
pesquisa por parte da Secretaria de Saúde com relação ao verdadeiro 
risco de contaminação do amianto na saúde das pessoas. Disse já ter 
l ido na imprensa que há risco de contaminação, mas quer a pesquisa da 
Secretaria da Saúde para se tornar legal as informações que repassará 
à comunidade. Concordou com as palavras do Vereador Eduardo no que 
se refere às estradas do interior do município, bem como das ruas da 
cidade. Lembrou que as parcerias foram criadas quando estava Diretor 
de Trânsito, onde muitas ruas foram calçadas ou asfaltadas, mas ainda 
têm muitas ruas para terminar. Com relação ao interior, disse que a 
f igura do guarda da estrada dava um retorno enorme ao municípi o, 
porque o que se gasta por ano com conservação de estradas é muito 
grande, portanto há a necessidade de se fazer a drenagem da estra da 
antes da construção da mesma, bem como resgatar a f igura do guarda 
da estrada. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Solicitou, 
verbalmente, seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia 
Rodoviária Estadual um requerimento solicitando a permanência do 
posto da Polícia Rodoviária Estadual, na localidade de Ilha, junto às 
instalações da extinta Agasa.  A possibil idade de desativação do posto e 
a transferência do efetivo para atuação junto à praça de pedágio da RS 
474 preocupam o vereador, demonstrando a contrariedade da Casa pela 
mudança. Disse o Edil que se a idéia é de se fazer um policiamento 
mais ostensivo de f iscalização em razão da instalação da praça de 
pedágio da RS 474, que se faça por deslocamento, sem a necessidade 
de se fechar o posto da Agasa, que tanto tem servido, principalmente, 
na f iscalização e controle do excesso de desvios promovidos por 
caminhões que uti l izam aquela rodovia, que apontou como principal 
motivo para permanência do Posto, a segurança da comunidade local.  
Elogiou o trabalho que a Polícia Rodoviária Estadual vem realizando na 
RS 030, tem colaborado signif icativamente para diminuição dos 
acidentes. Ainda sobre este pleito, o Vereador solicitou ao presidente 
da Câmara, que seja marcada uma audiência com a Secretaria de 
Segurança do Estado, para que o pedido se ja reforçado. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR : Disse que esta Casa tem 
que fazer pressão no Governo do Estado para que reative a balança da 
Agasa, fazendo com que o tráfego de caminhões diminua bastante , bem 
como aumente a arrecadação do ISSQN que o município deixa de 
arrecadar pelo desvio do Pedágio . Prosseguiu o Vereador FERULIO 
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JOSE TEDESCO: Disse acreditar que esta reivindicação será uma das 
brigas, no bom sentido da palavra, que os Vereadores terão este ano, 
de buscar, acrescentar e manter serviços e órgãos para o bom 
atendimento das demandas da população, dando como exemplo a SDO 
que está sendo alvo de mobilização por parte das lideranças desta 
Casa e do município para que não seja transferida para Osório . 
Salientou o excelente trabalho que vem sendo efetuado por esta Casa 
que, mesmo estando em recesso, não deixou de trabalhar pelo  bem da 
comunidade. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Disse que na terça-feira estarão indo, alguns Vereadores, a uma 
reunião com o Secretário da Segurança, podendo ser uma oportunidade 
de levar esta reivindicação.  Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO : Disse que o município vem brigando para que os órgãos 
estaduais e federais permaneçam, dando como exemplo o CRVA que 
talvez seja deslocado para determinada localidade de Santo Antônio.  
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ter sido procurado por um 
grupo de Agentes Comunitários, cobrando o pagamento do 14° salário 
prometido pelo Governo do Estado, portanto solicitou que seja 
encaminhado um requerimento ao Secretário de Estado da Educação, 
Osmar Terra, para que interceda junto à Secretaria de  Estado da 
Fazenda para que proceda à liberação da verba para o pagamento do 
14º salário às agentes comunitárias de saúde referente ao exercício de 
2006. De acordo com o Edil, o abono salarial foi inst ituído pelo Estado 
como uma forma de gratif icar os Agentes Comunitários pelo trabalho 
que desempenham junto às comunidades carentes, assessorando as 
famílias de como devem proceder com a saúde. O vereador revelou 
ainda, que dados estatíst icos apontam uma melhora na Saúde dos 
gaúchos entre os anos de 2004 e 2006, muito pela implantação deste 
tipo de Programa e pela atuação do Deputado Federal Osmar Terra, 
que permanece à frente da pasta também no Governo de Yeda.  
Conforme o Edil , os recursos para a quitação do 14° salário encontram -
se ret idos na Secretaria de Fazenda do Estado, que por dif iculdades de 
caixa não efetua o pagamento. Em um requerimento encaminhado a 
Osmar Terra, o vereador solicita a in tervenção do Secretário da Saúde 
na liberação desta verba, uma vez que os agentes comunitários 
incorporaram este salário extra na sua programação de gastos, e a falta 
dele já vem causando prejuízos em suas rendas . Por f im, o vereador 
relembrou um atraso semelhante, no entanto, o dinheiro havia sido 
depositado pelo Estado para prefeitura  que, após comprovar a 
destinação, promoveu o pagamento dos prof iss ionais de saúde. Porém,  
destacou o Edil,  agora, a verba nem foi repassada, o que exige a 
intervenção do Secretário da Saúde, Osmar Terra. Com relação ao 
CRVA, concordou com as palavras do Vereador Ferulio, no que se 
refere à permanência do mesmo na Sede do Município. Ressaltou que o 
responsável, por motivo de doença, não pode mais trabalhar, portanto o 
mesmo foi encampado pela Isabel , do cartório da localidade de Vila 
Palmeira. Salientou o Edil que a Vila Palmeira é um bom lugar para o 
CRVA, mas o deslocamento se tornará dif ícil, bem como a falta de uma 
agência bancária, de uma oficina  que possa verif icar a lâmpada 
queimada e trocar na hora, e de um despachante. Acredita o Edil que 
há a necessidade de f icar um posto avançado  do CRVA na Sede do 
Município. Neste sentido encaminha um ofício ao Presidente do 
DETRAN para que conheça a realidade do município, bem como saber 
que o custo para o motorista será bem maior com o deslocamento de, 
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aproximadamente, 20 km. Em aparte falou a Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou o Vereador pela iniciat iva 
de solicitar o pagamento do 14º salário às agentes comunitárias . 
Salientou ter sol icitado providências junto ao Prefeito Municipal, nesta 
tarde, para que o dinheiro fosse enviado, o que foi atendida 
imediatamente, uma vez que o Sr. Prefeito telefonou na mesma hora 
exigindo o envio da verba. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Referiu-se à resposta do Poder Executivo a um 
pronunciamento efetuado na Tribuna Livre, sem solicita r Pedido de 
Informações, relacionado à limpeza das ruas da cidade. Disse que 
muitos pedidos efetuados nesta Casa levam três a quatro meses para 
vir a resposta, esta questão levantada na Tribuna do dia 26 de 
dezembro, levou cinco dias para ser encaminhada. Ressaltou que após 
o dia 26 de dezembro foram efetuadas duas ou três folhas de serviços 
na cidade, inclusive a l impeza da Praça Mara Lúcia Cardoso. Conforme 
a resposta foi encaminhada, no dia 03 de janeiro, à Lagoa dos Barros, 
um trator Agrale com roçadeira, no dia 05 de janeiro, também na Lagoa, 
duas mulheres na limpeza, um roçador e, à tarde, um homem para 
pintura. Disse não saber se foi antes ou depois da matéria, segundo 
informações foi contratada uma empresa para realizar serviços de 
manutenção no camping da Lagoa dos Barros. Solicitou, verbalmente, 
informações se houve a contratação desta empresa, se positivo, que 
encaminhem o nome da empresa, bem como a cópia do contrato. 
Ressaltou que na campanha da eleição de 2002, o Prefeito que ganhou 
a eleição na época, disse que Santo Antônio era mais sujo que a 
periferia de Porto Alegre. Da Tribuna o Edil disse que Santo Antônio 
estava sujo, tanto era verdade que providências foram tomadas após o 
seu pronunciamento. Acredita que há a necessidade de se cuidar os 
assuntos que são levados para fora desta Casa, destacando que o 
mensageiro que levou as suas palavras até o Executivo foi muito bem 
atendido. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário, destacando o bri lhante trabalho 
efetuado pelos Vereadores durante o recesso legislativo. Referiu-se ao 
Projeto de Lei no qual solicita a alteração do art igo 1º da lei municipal 
nº 2.161 de 19 de junho de 1989 e dá outras providências , destacando 
que f icará assegurada, aos maiores de 65 anos, a gratuidade do 
transporte coletivo público urbano e rural . Salientou que a constituição 
prevê que todos são iguais perante a lei. Disse já existir lei municipal  
de 1989 isentando os idosos, maiores de 65 anos, de pagarem a 
passagem nos transportes colet ivos urbanos municipais, portanto não 
exist ia o Estatuto do Idoso que foi implantado em 2003, onde prevê a 
gratuidade nas passagens aos maiores de 65 anos nos transportes 
coletivos urbanos e semi-urbanos, exceto no transporte seletivo . Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Questionou se o 
idoso poderá viajar em pé sem pagar. Prosseguiu o Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA dizendo que serão reservadas 10% das vagas aos 
idosos que apresentarem documentação comprovando a sua idade.  Em 
aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA:  Disse que existe 
um acordo entre a promotoria pública e os permissionários de ônibus 
com linhas no interior, para que todos os idosos pagassem a passagem, 
visto que os permissionários não têm como manter as linhas, correndo 
o risco de algumas localidades do interior f icar sem esta prestação de 
serviço. Disse que o idoso merece este cuidado, mas por outro lado tem 
que haver o cuidado, por parte desta casa, para que os permissionários 



 11 

continuem prestando serviços aos moradores do interior. Em aparte 
falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que existem alguns 
pontos conflitantes, destacando o artigo 5º  da Constituição onde todos 
são considerados iguais perante a lei,  não se aplicando a esta Lei, uma 
vez que qualquer pessoa poderia uti l izar os serviços de transporte de 
graça. Por outro lado o Edil destacou exist ir uma sentença do Tribunal 
de Justiça, quando da representação do Ministério Público contra as 
empresas de ônibus do município relativo às passagens gratuitas aos 
idosos, onde o Tribunal de Justiça deu ganho de causa às empresas, 
baseado no estatuto do idoso, alegando que o rural não tem direito às 
passagens. Salientou que a Lei Municipal não teria nenhuma validade 
em virtude da Lei maior. Informou que dentro desta decisão, quando o 
Prefeito quiser isentar o passageiro do pagamento de passagem, terá 
que suprir esta diferença, não em forma do pagamento da passagem, 
mas dos cofres públicos com lei aprovada pela Câmara Municipal.  
Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Agradeceu a 
participação do Vereador Flávio, juntamente com o Vereador Reni, 
salientando ser este um assunto polêmico. Em aparte falou o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que todos os Vereadores já 
foram procurados por causa deste assunto, acreditando que o conflito 
se dá quando um ônibus com 50 passagei ros com 50% de idosos, 
somente 5 passageiros não pagarão passagem. Prosseguiu o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Disse que ao citar o artigo 5 º da 
Constituição Federal, quis dizer que o idoso rural teria  o mesmo direito 
do idoso urbano, salientando que no Direito há várias interpretações 
para uma mesma lei. Agradeceu a intervenção dos Vereadores. Disse 
que de forma alguma quer colocar em risco a sobrevivência f inanceira 
de nenhuma empresa de transporte, tanto que não está entrando com 
uma lei isentando todos os idosos, somente 10 % do número de 
assentos, readequando a lei municipal a lei federal. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente suspendeu a reunião por cinco 
minutos para a denominação dos Líderes de bancada, do Líder de 
Governo, bem como dos Vereadores que farão parte da Comissão Única 
de Pareceres. Reabertos os trabalhos o Senhor Presidente fez a leitura 
da nominata dos novos membros da COMISSÃO ÚNICA DE 
PARECERES que ficou assim constituída: Vereador Eduardo Lima 
de Souza –  PSDB, Vereador Clóvis Gomes Salazar –  PFL, Vereador 
João Cezar Freiberger de Souza –  PP, Vereador Flávio Von Saltiél –  
PMDB, Vereador Ferulio Jose Tedesco –  PMDB. LÍDER DA 
BANCADA DO PP –  Ver. Jacira Conceição dos Santos; LIDER DA 
BANCADA DO PMDB –  Ver. Manoel Luiz das Neves Adam; LÍDER DA 
BANCADA DO PFL- Ver. Clóvis Gomes Salazar; LÍDER DA BANCADA 
DO PDT –  Ver. Reni Germano da Silva; LÍDER DA BANCADA DO 
PSDB –  Ver. Eduardo Lima de Souza. Quanto ao Líder de Governo, o 
Sr. Presidente solicitou ao Diretor da Câmara que entre em contato 
com o Sr. Prefeito para nomear o Vereador que será o Líder do 
Governo. A Seguir o Senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  
PROJETO DE LEI Nº 028/2007  "Abre crédito Especial por Redução 
Orçamentária, altera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 
a 2009, Lei Municipal nº 5 .072/2006 que dispõe sobre a Lei de 
Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei Municip al nº 
5103/2006 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual" - R$ 8.630,00. - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
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votação, foi aprovado por unanimidade . PROJETO DE  LEI Nº 029/2007  
- "Abre Crédito Especial por Redução Orçamentária, alt era as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal nº 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". R$ 55.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 030/2007 - "Abre crédito especial 
referente ao convênio nº  0200.0028053,06.4- Projeto e recreação no 
centro da cidadania pé quente, f irmado com a Petrobras, objetivando 
oferecer estrutura de lazer para crianças e adolescentes, altera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal nº 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".R$ 89.156,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação p lenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 031/2007 - "Abre credito 
suplementar no orçamento Municipal,  altera as leis Municipais 4711/05 
e suas alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
para 2006´a 2009, Lei Mun icipal nº5072/2006 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" R$ 25.000,00  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 033/2007 
- "Institui na administração Municipal o Evento "Prefeito por um Dia" e 
dá outras providências" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade.  
PROJETO DE LEI Nº 034/2007 - "Abre credito suplementar por excesso 
de arrecadação por superávit f inanceiro através de rendimentos 
bancários referentes ao convênio construção do centro de eventos e 
informações turíst icas, altera as leis Municípais4711/05 e suas  
alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 
2006´a 2009, Lei Municipal nº5072/2006 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" R$  1.645,77 –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 035/2007 
- "Abre credito suplementar no orçamento Municipal,  altera as leis 
Municípais4711/05 e suas alterações que dispõe sob re o Plano 
Plurianual do Município para 2006´a 2009, Lei Municipal nº5072/2006 
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" R$ 185.850,00.  –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 036/2007 - "Abre crédito Especial 
por Redução Orçamentária, altera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e 
suas alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 
2006 a 2009, Lei Municipal nº 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".  R$ 17.000,00 –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 037/2007 
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- "Autoriza o Poder Executivo Municipal a f irmar contrato de cooperação 
técnica com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e dá outras 
providências" –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 
Nº 038/2007 - "Abre crédito Especial por Redução Orçamentária, altera 
as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas alterações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei Municipal nº 
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". R$ 22.500,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi aprovado por 
unanimidade. As indicações e os requerimentos foram colocados em 
bloco, em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, 
foram aprovados por unanimidade. Não havendo pronunciamentos na 
Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Manifestou a sua satisfação pelo 
retorno dos trabalhos após sessenta dias de recesso, dizendo f icar 
muito feliz em fazer parte desta Casa. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Deixou o seu abraço ao Prefeito Municipal 
Daiçon Maciel da Silva, desejando boa sorte, bom trabalho, colocando a 
Bancada do PP à disposição do mesmo para ajudar o município no seu 
crescimento. Parabenizou o patrulhense Rodrigo Caetano por ter 
assumido o cargo de Diretor Executivo do Grêmio, sendo um orgulho 
para os patrulhenses, em especial, para os gremistas. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse não estar voltando do recesso, por não 
ter feito recesso, uma vez que esteve presente , todos os dias, nesta 
casa, atendendo as pessoas que o procuravam, bem como, visitando 
algumas localidades. Ressaltou ter passado alguns dias no hospital em 
virtude do stress por não ter t irado férias, por não saber viver. 
Salientou que não pode tirar fér ias quando os problemas dos outros não 
tiram férias. Espera que isto não ocorra aos demais Edis, que possam 
trabalhar em prol da comunidade, com seriedade, honestidade, sem 
mentiras nem demagogias. Disse estar torcendo pelo Zezo, que 
renunciou ao mandato, na busca de coisas melhores para o seu partido, 
para o município. Salientou ser o Daiçon um homem de bem, sério, um 
dos mais preparados de todos os prefeitos que já passaram por Santo 
Antônio, tanto no preparo escolar, cultural, com mestrado, com 
doutorado, com curso no exterior, experiências em secretarias do 
estado até como secretário substituto, como chefe de gabinete, como 
Diretor da CIENTEC, com algumas publicações na sua área, ganhando 
Santo Antônio muito com isso. Ressaltou que em primeiro lugar o Zezo 
saiu e estará trabalhando por Santo Antônio, em segundo lugar a 
experiência do Prefeito Daiçon que já havia assumido algumas vezes, 
sendo este o momento da serenidade e a diplomacia que o mesmo tem , 
pelos gabinetes que conhece, pelas dif iculdades que os  municípios, em 
nível de Rio Grande, encontrarão, pela situação pré-falimentar que se 
encontra o Estado. Com relação ao transporte escolar, disse que o 
fundamental já está sendo feito , mas o Ensino Médio é um dever e uma 
obrigação única e exclusiva do Estado, mas a Prefeitura estava 
bancada parte da parcela deste dinheiro. Acredita o Edil que uma 
solução há de ser encontrada, lembrando que esta Casa tanto brigou  
para que o transporte dos alunos do Ensino Médio fosse uma realidade. 
Ressaltou que, com a exper iência do Daiçon, abrem-se caminhos para 
que o município consiga estes pleitos. Disse que algumas medidas 
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duras t inham que ser tomadas, como fez a Governadora, uma vez que 
mudanças têm que ser feitas para quebrar um ciclo que vem há 
décadas piorando a situação do Estado. Acredita que esta Casa tem 
que aparar arestas, aceitar mudanças, buscando o desenvolvimento de 
Santo Antônio. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Com relação ao recesso, disse que este 
ano foi atípico, em virtude da renúncia do Prefeito Zezo , da posse do 
Prefeito Daiçon, que causou furor na cidade. Deixou registrado o seu 
desejo de sucesso ao Prefeito Daiçon, apesar de saber ser estes 
últ imos dois anos f inais da gestão, com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, faz com que nos últ imos oito meses de mandato, a Casa seja 
preparada para o próximo Prefeito, sem deixar restos a pagar, sob o 
risco de infrações penais. Disse ter a certeza de que esta Casa apoiará 
e auxiliará o Prefeito Daiçon nesta empreitada. Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Referiu-se ao reinício dos trabalhos legislat ivos, 
destacando o compromisso que os Vereadores têm, em especial do 
PMDB, em virtude do Prefeito ser, agora, do PMDB. Enalteceu a 
composição part idária que dura há seis anos com sucesso, destacando 
que o Vice-Prefeito encontra-se, agora, nesta Casa. Disse que pela 
unidade desta Casa, que vem ocorrendo nos últ imos anos, o apoio ao 
Prefeito não será diferente dos demais. Salientou que nesse início de 
ano a Câmara entrou em recesso, mas o trabalho dos Vereadores 
continuou continuamente, na busca de resultados de interesse da 
população patrulhense. Acredita que Santo Antônio vem ganhando com 
a unidade existente nesta Casa. Citou o exemplo da rodoviária de Santo 
Antônio que, muitas vezes, foi motivo de cobrança por parte de pessoas 
vindas de outros municípios, mas que ainda tem alguns pontos a serem 
discutidos. Salientou que desde que se elegeu, tem que responder ao 
povo patrulhense, colocando-se à disposição da comunidade 
patrulhense. Em aparte falou o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: 
Disse ser louvável o assunto levantado pelo Edil,  no que se refere à 
rodoviária de Santo Antônio, dizendo  ter recebido informações de que o 
Sr. Prefeito participará de uma reunião com todos os empresário s da 
linha municipal, para tratar da questão do transporte no sentido de 
horário e rota de cada empresa. Disse que aguardará a posição do 
Poder Executivo, mas acredita que alguns pontos terão que ser 
resolvidos. Salientou que deverá haver um consenso tanto  da parte do 
Executivo quanto dos empresários . Prosseguiu o Vereador MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse ter levantado este assunto, por ter a 
certeza de que o Prefeito Daiçon tem condições para dir imir alguns 
erros que possam vir desta discussão. Ressaltou que a administração 
abriu mão destas paradas, por que não faziam parte do projeto. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que no momento da posse 
do Prefeito Daiçon quebrou o protocolo por ter a necessidade de dizer à 
população presente que todas as coisas f eitas até o momento, pelo 
Poder Executivo, foram feitas desde o início da gestão entre o Zezo e o 
Daiçon, portanto tem tranqüil idade em saber que o Prefeito Daiçon 
conduzirá os destinos do município da mesma forma. Cumprimentou o 
Vereador Flávio pelo bri lhante pronunciamento. Disse que esta casa foi 
procurada pelo pessoal da SAMU, informando de que estariam sendo 
exonerados. Ressaltou ter t ido a oportunidade de conversar com o 
Prefeito Daiçon, em virtude de que estaria  na eminência de ter uma 
audiência com o Secretário de Estado da Saúde, Osmar Terra, para 
verif icar a real situação da SAMU. Salientou que o Executivo exonerou 
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o pessoal da SAMU, mas está contratando em níveis mais baixos, 
porque houve, no primeiro contrato, um exagero nos vencimentos, 
portanto o dinheiro disponível estava sendo gasto somente em salários, 
por um equívoco no cálculo. Ressaltou o Edil que o dinheiro teria que 
ser distr ibuído entre salário e manutenção do programa. Desejou as 
boas vindas ao Presidente Reni, por ser a primeira reuni ão ordinária,  
desejando sucesso na sua gestão. Disse que no período de recesso, 
com exceção de uma semana, esteve todos os dias na Câmara 
atendendo as demandas, cumpr indo o seu compromisso perante a  
Comissão Temporária. Acredita que  é assim que se fazem polít icos 
sinceros e honestos, bem como uma cidade melhor. Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Agradeceu aos colegas de Bancada pela 
confiança em colocá-la como Líder de Bancada. Cumprimentou o 
trabalho efetuado pelo Secretário substituto Dr. Giovani Sass i, que 
organizou plantão pediátrico no Posto de Saúde Central, todos os dias 
da semana, sem que as mães necessitem agendar consulta médica. 
Salientou ser de extrema importância essa medida, uma vez que as 
crianças adoecem de uma hora para outra . Cumprimentou todas as 
mulheres patrulhenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 
em nome da Seridelma, presente no Plenário. Em aparte falou o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse que melhor do que 
comemorar o Dia Internacional da Mulher, é ter uma mulher como Líder 
de uma Bancada na Câmara de Vereadores. Colocou-se à disposição da 
Mesa da Câmara no que diz respeito ao DETRAN, em virtude de ter um 
ótimo relacionamento com o Presidente Flávio Vaz Neto, desde o tempo 
em que trabalhava com o Deputado Jerônimo no Ministério da 
Agricultura. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário. Agradeceu a oportunidade dada pelos 
colegas de ser o Presidente da Câmara no ano de 2007. Disse que, 
depois de três reuniões extraordinárias, não remuneradas, esta primeira 
reunião ordinária acontece com um Prefeito novo. Quanto a ida do 
Prefeito Zezo para a Assembléia, disse ter a certeza de que o mesmo 
ajudará muito o município à frente da Coordenação da Bancada do PFL. 
Da mesma forma afirmou que o município f icará em boas mãos porque o 
Daiçon é uma pessoa habil idosa, que tem um grande carinho por Santo 
Antônio. Disse que esta Casa é parceira do Executivo nos Projetos que 
vierem ao encontro dos anseios da comunidade. Salientou que os nove 
Vereadores são patrulhenses de coração, que brigam pelo 
desenvolvimento do município. Espera que nestes dois anos esta Casa 
continue em harmonia com o Poder Executivo pelo bem do município. 
Com relação às passagens do Ensino Médio, disse que o Prefeito havia 
feito uma parceria para o transporte dos alunos, uma vez que o Ensino 
Médio é de responsabil idade do Governo do Estado. Espera que o 
Prefeito Daiçon continue com a parceria, mas espera também que o 
Governo faça a sua parte. Quanto ao CRVA, disse que também foi 
procurado por despachantes manifestando a sua preocupação com 
relação à distância. Disse não ter nada contra a localidade de Vila 
Palmeira, mas entende que esse serviço tem que ser prestado na Sede 
do Município. Ressaltou que se um motorista se deslocar até a Vila 
Palmeira para fazer a vistoria, correrá o risco de ser abordado pela 
Polícia Rodoviária Estadual antes do Da Colônia e sofrer multa por não 
estar com a vistoria em dia. Espera o Edil,  que as autoridades 
competentes resolvam esse problema. Referiu-se aos pedidos no qual 
solicita providências nas ruas Francisco B. de Lima, Santo Antônio, 
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bem como conserto de uma ponte na Travessa Dorvalino Fernandes 
Círio. Parabenizou o Prefeito Daiçon por manter os serviços da SAMU, 
que tanto está servindo à comunidade patrulhense. Parabenizou as 
mulheres patrulhenses pelo Dia Internacional da Mulher. Nada mais a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, onde lavrei a presente ata que, 
após lida e aprovada, segue assinada.  
 


