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Aos dez dias do mês de março de 2008 reuniram-se, ordinariamente, no 4 
plenário Euzébio Barth, às 19h00min, os seguintes vereadores:  Ferulio 5 
José Tedesco, Alvinho Bernardo dos Santos, Eduardo Lima de Souza, 6 
Flávio Von Saltiél, Jacira Conceição dos Santos, João Cezar 7 
Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon Silva de 8 
Souza, Reni Germano da Silva, Presente o Consultor Jurídico Dr.  9 
Oscar Medeiros Ramos.  Constando o número regulamentar de 10 
vereadores o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os 11 
trabalhos no Plenário Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente 12 
sol ici tou ao Exmo. Senhor Secretário que realizasse a lei tura de um 13 
trecho Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguime nto, o Sr. 14 
Presidente colocou a Ata da 1ª Reunião Ordinária em votação, que foi  15 
aprovada por unanimidade.  Foi efetuada a eleição para Secretário da 16 
Mesa Diretora do Poder Legislativo sendo elei to por unanimidade o 17 
Vereador Alvinho Bernardo dos Santos.  Em ato contínuo, o Senhor 18 
Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse a lei tura do 19 
EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem Nº 043/2008 –  Encaminha Projeto 20 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem Nº 044/2008 –  Encaminha 21 
Projetos de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 062/2008 –  22 
“Abre crédi to especial  por Auxíl io/Convênio referente à transferência 23 
financeira do Estado, através da Secretaria da Justiça e do 24 
Desenvolvimento para o Município de Santo Antônio da Patrulha, al tera 25 
as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual 26 
do Município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5.322/2007, que dispõe 27 
sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  28 
Municipal  nº 5.353/2007, que dispõe sobre a Lei  Orçamentária anual e 29 
suas al terações". R$ 62.500,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 30 
063/2008 –  “Abre Crédito Suplementar por redução orçamentária no 31 

Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs. 4711/2005, que 32 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 a 20 09, Lei  33 
Municipal nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 34 
Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei  Municipal  nº 5.353/2007 35 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações”. R$ 36 
12.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 064/2008 –  “Autoriza 37 

Contratação temporária de excepcional interesse público, e dá outras 38 
providências” –  Poder Executivo. Of. n° 196/2008 - Rati fica o Of. 39 
Mensagem n°042/08 o qual sol ici ta transferência de dotação orçamentária 40 
da Secretaria Municipal  da Agri cul tura e Fomento Econômico para a 41 
Secretaria Municipal da Administração, em virtude de que a dotação 42 
orçamentária, com a final idade de desapropriações, está prevista dentro 43 
do orçamento da Secretaria de Administração –  Poder Executivo.  44 
Comunicado - Comunica data limite para entrega dos aparelhos em 45 
comodato da VIVO até 31 de março, em caso de perda ou roubo ressarcir 46 
a Empresa –  Diretoria Geral .  Of. encaminha Recursos do Orçamento da 47 
União destinados ao Município de SAP ref. ao mês de Fevereiro de 2008 48 
no valor de R$ 56.398,57 –  Câmara dos Deputados.  PROJETO DE 49 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2008 –  PODER LEGISLATIVO- Aprova 50 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as 51 
Contas do Exercício de 2004 da Prefeitura Municipal  de Santo Antôni o da 52 
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Patrulha. PROPOSTA DE EMENDA  Nº 016 À LEI ORGÂNICA 53 
MUNICIPAL- PODER LEGISLATIVO- “Altera redação do Artigo 49 da lei 54 
Orgânica Municipal e dá outras providências”. PROJETO DE DECRETO 55 
LEGISLATIVO Nº 004/2008 –  ALVINHO BERNARDO DOS SANTOS- 56 
“Concede Título de Cidadania Patrulhense” - Romildo Andrade Bri to.  57 
INDICAÇÃO Nº 004/2008 –  ALVINHO BERNARDO DOS SANTOS- 58 
“Construção de um Posto de Saúde, v isando abranger a localidade do 1º 59 
Distri to”. INDICAÇÃO Nº 005/2008 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Seja 60 
encaminhado ao Poder Legislativo Projeto de Lei com a final idade de 61 
regularização de construções já concluídas ou em fase de construção”.  62 
Requerimento nº 008/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Sol ici ta ao Prefei to 63 

Municipal informações se há projeto para a construção da ponte da 64 
localidade de Ribeirão.  Requerimento nº 009/2008 –  ALVINHO 65 
BERNARDO DOS SANTOS  -  Seja real izado um estudo da possibi l idade 66 
de ser criada uma escola de futebol municipal  em parceria com os clubes 67 
de futebol da cidade e do interior, visando atender as divers as 68 
localidades e regiões do municíp io, através da contratação de 69 
profissionais das áreas de Educação Física e Saúde para atendimento 70 
dos jovens desportivas. Requerimento nº 010/2008 –  ALVINHO 71 
BERNARDO DOS SANTOS- Sol ici ta ao Prefei to que seja real izado o 72 
recolhimento de l ixo nas local idades de Ribeirão do Meio, Sertão do 73 
Montenegro, Montenegro, Içara, Chapada e Alto Ribeirão, através da 74 
colocação de oi to contêineres distribuídos nestas regiões,  conforme 75 
demanda. Requerimento nº 011/2008 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 76 
ADAM- Sol ici ta a Diretora da Brasil  Telecom, informações do andamento 77 

dos serviços para instalação da rede de telefonia fixa na localidade de 78 
Lagoa dos Barros e Catanduvinha. Requerimento nº 012/2008 –  MANOEL 79 
LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta ao Gerente da Corsan a recuperação 80 
da camada asfál t ica das ruas onde foram fei tos os consertos da rede de 81 
abastecimento de água, principalmente na Rua Santo Antônio.  Pedido de 82 
Providência nº 010/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Sol ici ta a 83 

recuperação do asfal to na Rua João P. da Luz em frente à parada de 84 
ônibus localizada antes da entrada da Rua Osvaldo S. Si lveira, Bairro 85 
Madre Teresa. Pedido de Providência nº 011/2008 –  FLÁVIO VON 86 
SALTIÉL - Patrolamento e ensaibramento das estradas das local idades 87 

de Morro Grande, Rincão do Capim e Vassouras. Pedido de Providência 88 
nº 012/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Patrolamento e ensaibramento 89 

das estradas das local idades de Chicolomã, Barrocadas, Tapumes e 90 
Lombas. Pedido de Providência nº 013/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - 91 

Melhoria na iluminação pública nas local idades de Chicolomã, 92 
Barrocadas, Tapumes e Lombas, Morro Grande, Rincão do Capim e 93 
Vassouras, bem como nas local idades de Morro Agudo e Roça Grande. 94 
Pedido de Providência nº 014/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Conclusão 95 

do calçamento na l igação dos loteamentos Alvorada e Pindorama. Pedido 96 
de Providência nº 015/2008 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Sol ici ta o término 97 

do calçamento, bem como conclusão da rede de esgoto no final  da Rua 98 
Arquimimo Migl iavacca no Loteamento Alvorada. Pedido de Providência 99 
nº 016/2008 –  RENI GERMANO DA SILVA - Recuperação do calçamento 100 
na Rua Francisco Flores Alvarez. Pedido de Providência nº 017/2008 –  101 
FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da ponte sobre o Arroio 102 
Ribeirão na localidade de Arroio do Carvalho na estrada geral  que  liga 103 
estas localidades. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 104 
ALVINHO BERNARDO DOS SANTOS: Referiu-se ao requerimento no 105 

qual sol ici ta que seja real izado um estudo da possibil idade de ser criada 106 
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uma escola de futebol municipal  em parceria com os club es de futebol da 107 
cidade e do interior, visando atender as diversas local idades e regiões do 108 
município, através da contratação de profissionais das áreas de 109 
Educação Física e Saúde para atendimento dos jovens desportivas. 110 
Sal ientou o Edil  que este é um sonho antigo que visa oportunizar aos 111 
jovens uma melhor oportunidade no futuro, através do esporte. Referiu-se 112 
ao recolhimento do l ixo na localidade de Sertão do Montenegro que 113 
necessi ta muito deste serviço. Disse que em conversa com o Sr. Prefei to 114 
passou esta preocupação ao mesmo, destacando as regiões de Ribeirão 115 
do Meio, Al to Ribeirão, Içara, Montenegro e Sertão. De acordo com o 116 
Vereador as águas que descem do rio deságuam no Rio dos Sinos que 117 
serve como captação de água, bem como a água que desce para o out ro 118 
lado vai  em direção à Lagoa dos Barros. Sal ientou que há a necessidade 119 
da prevenção desta água. Da mesma forma referiu-se ao pedido no qual 120 
sol ici ta a construção de um Posto de Saúde, visando abranger a 121 
localidade do 1º Distri to. Disse que muitas pessoa s não têm condições se 122 
deslocar até a Sede do Município, sendo de extrema importância a 123 
construção do mesmo. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-se 124 
ao péssimo estado em que se encontram as estradas do município, 125 
questionando o Projeto de Lei que deu en trada nesta Casa com 126 
contratação temporária visando atender a demanda do município. 127 
Sal ientou o Edil  não ser contra a contratação de funcionários quando se 128 
trata de estradas, saneamento básico, atendimento à zona urbana, mas  129 
sente-se obrigado a questionar qual a si tuação das máquinas para 130 
atendimento da recuperação das estradas que se encontram em péssimo 131 
estado de conservação. Pelos motivos apresentados o Edil  solici tou, 132 
verbalmente, que sejam tomadas medidas relacionadas à averiguação da 133 
produção das máquinas, veri f icando se há fal ta de horários, se há fal ta 134 
de funcionários, se há necessidade da realização de l ici tações. De acordo 135 
com o Edi l , se houve falar que no verão as estradas serão consertadas 136 
em virtude da facil idade do tempo, mas o inverno está che gando e as 137 
estradas continuam do mesmo jei to. Acredita o Vereador na necessidade 138 
de se encontrar uma forma de atendimento de algumas local idades como 139 
Miraguaia e Passo das Moças, que lutam pela construção de uma creche , 140 
destacando que a parti r da instalação da Fábrica de calçados De Borba 141 
na localidade de Miraguaia, aumentou a necessidade da construção desta 142 
creche visando atender a demanda de mães que necessi tam trabalhar, 143 
não tendo aonde deixar seus fi lhos. Sol ici tou, também, que o Poder 144 
Públ ico forme parceria com a comunidade de Miraguaia em conjunto com 145 
a empresa De Borba com objetivo de proporcionar o transporte às 146 
crianças que estudam na Escola de Educação Infanti l  Costinha  que abre 147 
às 06h30min, o que faz com que os pais, que trabalham na fábrica,  148 
tenham que sair de casa muito antes para dar tempo de levar as crianças 149 
e vol tar para trabalhar.  Em aparte o Presidente informou que a Sessão 150 
Legislativa, além de ser gravada como de costume, também será 151 
disponibil izado no si te da Câmara a gravação da Sessão n a íntegra. 152 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Manifestou a sua alegria 153 

por retornar aos trabalhos desta Casa, após um período à frente da 154 
Secretaria de Agricul tura, posteriormente na de  Obras. Sol ici tou, 155 
verbalmente, o cadastramento do Projeto de distrib uição de água junto ao 156 
FUNASA para a comunidade de Chicolomã. Sal ientou o Edil que o poço 157 
está perfurado entre Chicolomã e Barrocadas , mas há a necessidade 158 
desta distr ibuição. De acordo com o Vereador esta é uma obra cara, por  159 
isso o pedido de cadastramento junto ao FUNASA com objetivo de buscar 160 
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apoio desta entidade que tem contribuído com estes programas na área 161 
da saúde. Da mesma forma sol ici tou que seja cadastrado aquele projeto 162 
do sistema de esgoto cloacal, que tinha sido aprovado pelo governo 163 
federal , mas negado ao município sob a alegação de não ter atingido o 164 
número de 50 mi l  habitantes para se enquadrar no projeto.  Sol ici tou que 165 
o município encaminhe ao Ministério da Integração o cadastramento 166 
deste projeto para viabil izar, através de outro modelo, e ste serviço tão 167 
importante para o município. Referiu-se ao pedido no qual solici ta ao 168 
Gerente da Corsan a recuperação da camada asfál t ica das ruas onde 169 
foram fei tos os consertos da rede de abastecimento de água, 170 
principalmente na Rua Santo Antônio. De acor do com o Edi l  a Corsan 171 
efetuou diversos consertos na rede de água em diversas ruas do 172 
município, f icando buracos abertos sem o devido conserto. Informou o 173 
Edi l  que, de acordo com contrato efetuado, a responsabi lidade do 174 
conserto dos buracos abertos é da própria Corsan. Sol ici tou, 175 
verbalmente, que sejam substi tuídos todos os canos de amianto 176 
existentes no município por canos de PVC. Ressaltou que na Rua Santo 177 
Antônio antes da creche o asfal to foi  l iquidado pelos consertos efetuados 178 
pela Corsan que tem o compromisso do conserto,  bem como da 179 
recuperação asfál t ica. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Sol ici tou, 180 
verbalmente, que o Sr. Prefei to estude a possibi l idade de fornecer ou 181 
ajudar no transporte dos alunos que estudam na FACCAT extensivo aos 182 
alunos da FACOS, UNISINOS E ULBRA. De acordo com o Edi l , foi  183 
procurado por alunos da Faccat que tem encontrado di f iculdades de 184 
conci liar o pagamento da faculdade com o transporte escolar. Referiu-se 185 
ao pedido no qual solici ta a recuperação do calçamento da Rua Francisco 186 
Flores Alvarez que se encontra em péssimo estado de conservação, com 187 
muitos buracos que prejudicam os veículos e ônibus que por ali  trafegam.  188 
Parabenizou o conserto efetuado no calçamento da Rua Ildefonso S. 189 
Braga, sal ientando que o mesmo pode ser fei to na Rua  Francisco Flores 190 
Alvarez. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse 191 

que o meio legal que a Prefei tura tem de auxi l iar os estudantes seria 192 
através da AUP (Associação dos Universi tários Patrulhenses), que deverá 193 
entrar em contato com a Prefei tu ra. Vereador JOÃO CEZAR 194 
FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, seja real izado um 195 

estudo para a antecipação dos subsídios e reajustes de salários dos 196 
funcionários municipais, em virtude de ser ano elei toral  com data definida 197 
para tal f im. Da mesma forma rati f icou pedido anteriormente efetuado, 198 
sol ici tando a isenção ou redução de IPTU para famíl ias com dependentes 199 
portadores de deficiências. Sol ici tou al teração no requerimento datado da 200 
úl t ima sessão ordinária no qual sol ici ta ao Deputado Federal  José O távio 201 
Germano uma emenda parlamentar individual junto ao Orçamento da 202 
União para ser apl icado no município de Santo Antônio da Patrulha, 203 
através de reforma e ampl iação do Ginásio Municipal  Caetano Tedesco, 204 
ao invés de emenda parlamentar individual, que seja procedida uma 205 
emenda junto à União para o Ministério dos Esportes . Vereador MARLON 206 
SILVA DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações ao 207 

Presidente da Emater, Mário Ribas do Nascimento, extensivo ao Chefe de 208 
Gabinete, Marcos Matos, pela disponibi l ização de um funcionário para a 209 
Emater de Santo Antônio com objetivo de recompor o quadro de 210 
funcionários. Sal ientou o Edi l  que a vinda deste funcionário é méri to 211 
desta Casa Legislativa, que encaminhou  um grupo de Vereadores fazer 212 
este pedido, pessoalmente,  ao Presidente da Emater, que visi tou esta 213 
Casa participando de uma reunião oferecida pelo Sindicato Rural de 214 
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Santo Antônio. Manifestou a importância desta Casa  em divulgar, à 215 
opinião pública, o resultado do trabalho efetuado por esta Casa. Da 216 
mesma forma sol ici tou Votos de Congratulações ao Chefe da Polícia Civil  217 
do Estado, Dr. Pedro Rodrigues, por atender reivindicação na visi ta 218 
efetuada pelos Vereadores, em conjunto com o Delegado Jul iano Aguiar 219 
de Carvalho, onde solici taram aumento do efetivo dos  policiais civis de 220 
Santo Antônio. De acordo com o Vereador, o Chefe da Polícia Civil  se 221 
comprometeu em enviar de um a quatro pol iciais ao município. Manifestou 222 
a sua satisfação por esta reivindicação ter sido atendida pelo Chefe de 223 
Polícia Civil , uma vez que a Polícia Civil  do município está recebendo, 224 
em seus quadros, novos agentes.  Sal ientou que há a necessidade ainda 225 
de um maior efetivo, mas esta Casa fez a sua parte solici tando a vinda 226 
destes agentes. Informou que o município também será contemplado co m 227 
uma viatura, se possível com uma Pal io Adventur y, para que a pol ícia 228 
possa fazer uma incursão n interior do município. Em aparte falou o 229 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Deixou registrado que 230 
o Dr. Mário Ribas do Nascimento esteve no município no  dia 22 de 231 
outubro de 2007. Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA 232 
sol ici tando que seja efetuada a divulgação desta agenda posi tiva adotada 233 
pela Câmara Municipal . Util izou o espaço da Presidência o Vereador e 234 
Presidente FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que está tramitando na 235 

Casa, por exigência de três sessões ordinárias para análise a Proposta 236 
de Emenda nº 016 à Lei  Orgânica, assinada por todos os Vereadores, 237 
relativo ao caso de impedimento do Sr. Prefei to, dando condições de 238 
substi tuição legal à Procuradoria do Município, bem como do Secretário 239 
de Administração. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA 240 
SILVA: Questionou se esta emenda refere -se somente ao ano elei toral . 241 
Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO  dizendo que esta é 242 
uma al teração na Lei Orgânica que prevê independente do ano elei toral . 243 
Com relação ao ano elei toral , disse o Edi l  que  a questão legal  refere-se 244 
ao impedimento de possíveis candidatos. Uti l izou a palavra, no espaço do 245 
Expediente do Dia, o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO : Cumprimentou 246 
as pessoas presentes no Plenário, em especial  ao Dr. Oscar Medeiros 247 
Ramos, Assessor Jurídico da Câmara. Sol ici tou, verbalmente, pedido de 248 
informações, ao Consórcio UNIVIAS, a respeito dos projetos que estão 249 
tramitando, de interesse do Município, principalmente os que se referem 250 
à construção da rotatória nas imediações do acesso ao Jockey Clube , no 251 
Bairro Menino Deus, bem como na rótula que dá acesso à Av. Affonso 252 
Porto Emerim em frente às Lojas Colombo. De acordo com o Edi l , quando 253 
esteve à frente da Prefei tura Municipal , acompanhou o trabalho efetuado 254 
por parte do João Alfredo, no sentido de viabi lizar a construção das 255 
rótulas ci tadas. Na visão do Edi l , a Univias muitas vezes  se esquece de 256 
Santo Antônio, uma vez que os trechos dentro do município não rec ebem 257 
os devidos cuidados. Ressaltou que várias demandas já foram expedidas 258 
por esta Casa a UNIVIAS, relacionados à questão da sinal ização, 259 
acostamentos e rotatórias, onde a Prefei tura arcará com muitas destas 260 
obras, mas não está sendo atendida a contento. Na visão do Vereador, a 261 
UNIVIAS tem que olhar por Santo Antônio, sob pena de esta Casa acionar  262 
o Ministério Públ ico mais uma vez para que os acordos adotados 263 
anteriormente sejam cumpridos. Em aparte falou o Vereador RENI 264 
GERMANO DA SILVA: Disse que há uma cópia nesta Casa da ata que 265 

registrou a reunião onde estavam presentes os Vereadores desta Casa, a 266 
promotora Drª Paula Mohr, os representantes da Univias, do DAER, Sr.  267 
Prefei to Municipal , Procuradora do Município, ficando acordado que os 268 
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acostamentos,  o gelo baiano até o Da Colônia, bem como as rotatórias. 269 
Sal ientou o Edil  que até o presente momento nada foi  fei to, somente o 270 
município de Osório foi  contemplado. Prosseguiu o Vereador FERULIO 271 
JOSE TEDESCO  dizendo que a Prefeitura já confeccionou todos os gelo s 272 
baianos necessários, bem como já tomou todas as medidas necessárias, 273 
com projetos, para a concretização da rótula em frente às Lojas Colombo , 274 
dependendo somente da UNIVIAS para o início das obras.  Manifestou-se 275 
a respeito da empresa UNESUL que tem um número razoável de ônibus 276 
estacionado no pátio em Santo Antônio  que, segundo informações, não 277 
recolhe ISSQN, estando dentro do seu cálculo somente o ICMS, portanto 278 
não tem esse tr ibuto direto ao município, mas os veículos desta empresa 279 
além de permanecerem estacionados também circulam no município,  mas 280 
não são emplacados no município , o que ocorre nos municípios de 281 
Osório, Porto Alegre, Erechim, portanto  sol ici ta, verbalmente, que seja 282 
encaminhado a UNESUL requerimento solici tando que essa média de  283 
veículos que circulam no município sejam aqui  emplacados dando um 284 
pouco de retorno financeiro a Santo Antônio . Da mesma forma, sol ici tou 285 
que o Secretário da Administração, João Alfredo, interceda junto ao grupo 286 
gestor do Plano Diretor, para que alguns assuntos de ext rema relevância 287 
para os Vereadores sejam reaval iados antes do prazo previsto para a 288 
revisão, que se dará em outubro, sob pena da perda de alguns 289 
investimentos. Sol ici tou que seja encaminhado um requerimento, em 290 
nome do Poder Legislativo , com sugestões a este grupo de reaval iação 291 
da decisão quanto à modificação do Plano Diretor. Em aparte falou o 292 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Lembrou que a lei  exigia 293 

que o Plano Diretor fosse fei to até determinada data nos municípios em 294 
que o mesmo não existia, não sendo o caso de Santo Antônio que já 295 
possuía o seu Plano. Sol ici tou que o pedido verbal seja encaminhado no 296 
nome da Bancada do PMDB. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 297 
TEDESCO: Com relação ao Telecentro Digi tal  solici tado pelo Vereador 298 
Marlon ao Deputado José Otávio Germano através do Ministério das 299 
Comunicações, bem como ao Centro Digi tal  instalado no Espaço Cultural  300 
Qorpo Santo, disse que a Câmara Municipal  tem condições de abrigar, no 301 
seu espaço físico, estes centros digi tais, proporcionando de forma muito  302 
concreta a inclusão digi tal  em Santo Antônio . Em aparte falou o Vereador 303 
MARLON SILVA DE SOUZA :  Parabenizou o Vereador pela iniciativa, 304 
dizendo que uma das condições do Ministério das Comunicações para a 305 
instalação do Telecentro Digi tal  diz respeito  à segurança com os 306 
equipamentos que serão consti tuídos de computador -servidor, dez 307 
computadores em rede, data-show (projetor multimídia), roteador 308 
wireless, impressora a laser, central  de monitoramento remoto (câmera 309 
de vídeo), onze estabil izadores de vol tagem,  onze mesas para 310 
computador, mesa para impressora, mesa do assistente, armário e vinte e 311 
uma cadeiras multiuso. Acredita que com a estrutura existente , a Câmara 312 
seria o local  perfei to para que a comunidade, principalmente os jovens,  313 
pudesse usufruir destes benefícios. Não havendo mais pronunciamentos,  314 
o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE 315 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2008 –  PODER LEGISLATIVO- Aprova 316 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as 317 
Contas do Exercício de 2004 da Prefeitura Municipal  de Santo Antônio da 318 
Patrulha - Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, 319 
em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da CUP. 320 
PROJETO DE LEI Nº 061/2008 –  “Abre crédi to suplementar por redução 321 

orçamentária no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs.  322 
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4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 323 
a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 324 
Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei  Munic ipal  nº 5.353/2007 325 
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas al terações” - R$ 326 
282.000,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 327 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 328 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 062/2008 –  “Abre  crédi to especial  por 329 

Auxíl io/Convênio referente à transferência financeira do Estado, através 330 
da Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento para o Município de Santo 331 
Antônio da Patrulha, al tera as Leis Municipais nºs. 4 .711/2005, que 332 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 a 2009, Lei  333 
Municipal nº 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 334 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº 5.353/2007, 335 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária anual e suas al terações". R$ 336 
62.500,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, 337 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 338 
PROJETO DE LEI Nº 063/2008 –  “Abre Crédito Suplementar por redução 339 

orçamentária no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs .  340 
4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 341 
a 2009, Lei  Municipal nº 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 342 
Orçamentárias para o exercício de 2008, e Lei  Municipal  nº 5.353/2007 343 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações”. R$ 344 
12.000,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, 345 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças.  346 
PROJETO DE LEI Nº 064/2008 –  “Autoriza Contratação temporária de 347 

excepcional interesse público , e dá outras providências” –  Colocado em 348 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 349 
por unanimidade com acordo de l ideranças.  Of. n° 196/2008 - Rati f ica o 350 
Of. Mensagem n° 042/08 o qual sol ici ta transferência de dotação 351 
orçamentária da Secretaria Municipal  da Agricul tura e Fomento 352 
Econômico para a Secretaria Municipal  da Administração, em virtude de 353 
que a dotação orçamentária, com a finalidade de desapropriações, está 354 
prevista dentro do orçamento da Secretaria de Administração –  Colocado 355 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  356 
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI 357 
Nº 040/2008 - “Reabre Crédito Especial  por contratação de Operação de 358 
Crédito junto a Caixa Estadual S.A –  Agência de Fomento Econômico 359 
conforme autorizado pela Lei nº 5.102/2006 , al tera as Leis Municipais nºs  360 
4.711/2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2006 361 
a 2009, Lei  Municipal  nº. 5.322/2007, que dispõe sobre a Lei  de Diretrizes 362 
Orçamentárias para o exercício de 2008 e Lei  Municipal  nº. 5.353/2007, 363 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e suas al terações” no valor 364 
de R$ 318.900,00 – Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 365 
RENI GERMANO DA SILVA: Disse que este Projeto foi  votado em 2006 366 
que se refere ao equipamento fei to pela IMAP que fez uma demonstração 367 
no lixão, onde o lixo seria ensacado por bolsas. Salientou que esteve 368 
presente à demonstração, votando favorável ao mesmo por acreditar que 369 
daria certo, mas infel izmente não foi  o que oco rreu. Ressaltou que dias 370 
atrás o Sr. Prefei to fez uma reunião com todos os Vereadores,  371 
esclarecendo que haviam sido fei tas modificações para que o 372 
equipamento desse certo. De acordo com o Edi l , o município será 373 
novamente cobaia deste equipamento. Sugeriu q ue o equipamento seja 374 
testado durante um mês, antes da votação deste projeto. Disse que o 375 
problema do l ixo não será solucionado, uma vez que o l ixo que será 376 
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ensacado total izará somente 10% do l ixo recolhido no município, sendo 377 
apenas o da coleta seletiva. Pelos motivos apresentados o Vereador 378 
posicionou-se contrário ao mesmo. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 379 

Esclareceu que, apesar dos Vereadores terem aprovado a al teração de 380 
crédi to, a mesma não havia sido contratada até o presente momento.  381 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que para uma 382 
melhor avaliação do projeto, sol ici tou vistas ao mesmo. O Sr. Presidente 383 
concedeu vistas ao Projeto de Lei nº 040/2008 pelo prazo regimental  de 384 
sete dias. As Indicações nºs 04 e 05/2008, bem como os requerimentos 385 
nºs 008, 009, 010, 011 e 012/2008 foram colocados em bloco em 386 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foram 387 
aprovados por unanimidade. O Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2008 388 
baixou na CUP. Não havendo manifestação Plenária, o Sr. Pres idente 389 
passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MANOEL LUIZ DAS 390 
NEVES ADAM: Referiu-se ao pedido no qual solici ta informações à Brasi l 391 

Telecom sobre o  andamento dos serviços para instalação da rede de 392 
telefonia fixa na local idade de Lagoa dos Barros e Cata nduvinha. De 393 
acordo com o Edi l  há muito tempo tem questionado a Brasi l Telecom 394 
sobre a telefonia fixa no município. Disse que já houve muitos avanços, 395 
mas a sociedade exige muito mais. Sal ientou ter iniciado no processo 396 
polít ico desde 1997, época em que o município contava com apenas mi l  397 
telefones com o prefixo 1000, atualmente o município já está no prefixo 398 
6000, mas ainda há carência destes telefones. Ressaltou que antes da 399 
privatização foram colocados vários telefones com cartão , bem como a 400 
l iberação de dois mi l  telefones. Segundo o Vereador com a privatização 401 
vieram algumas regras, que são as que vêm cobrando no período em que 402 
está nesta Casa. Lembrou que um grupo de funcionários desta empresa 403 
já havia fei to o levantamento das regiões que necessi tavam da  colocação 404 
destes telefones, tendo sido incluída a comunidade de Catanduvin ha por 405 
estar dentro dos limites de habitantes exigidos até o final  de 2003, 406 
quando esta Casa conseguiu incluir as localidades de Portão e Evaristo. 407 
De acordo com o Edi l , no final  de  2005 este l imite passou para 300, o que 408 
permitiu incluir as localidades de Lagoa e Catanduvinha, que foram 409 
consideradas aptas a receber estes telefones pela própria Empresa Brasi l 410 
Telecom. Sal ientou que, na atual idade, não há como as pessoas viverem 411 
sem este meio de comunicação que é o telefone. Sugeriu que esta Casa, 412 
através de seus representantes, exi ja  dos Deputados uma modificação 413 
desta lei , tendo em vista que a mesma somente permite a colocação de 414 
telefones em regiões com aglomerados de residências qu e atinjam o 415 
l imite de trezentas pessoas. Lembrou que o Ministro já tentou modificar 416 
esta Lei , mas não conseguiu, portanto acredita na necessidade de um 417 
maior contato com os Deputados Federais para que esta si tuação seja 418 
regularizada. Destacou que os produtores rurais necessi tam deste meio 419 
de comunicação. Manifestou-se da sua passagem pelo Poder Executivo,  420 
sal ientando que o processo é um pouco di ferente do Poder Legislativo. 421 
Sal ientou que a Secretaria da Agricul tura traz junto de si  o Fomento 422 
Econômico. Destacou que a luta desta Casa para incluir o município na 423 
Região Metropoli tana está dando frutos, uma vez que já existe uma 424 
Universidade Federal  instalada no município via COREDE Delta do Jacuí 425 
que é responsável por parte da verba de três mi lhões e meio de reais.  426 
Informou que se o município pertencesse ao Li toral  teria recebido 427 
trezentos mi l  reais. Na mesma l inha, disse que o município ficará na 428 
história com o fechamento das negociações para a vinda de quatro 429 
empresas de grande porte,  uma cervejaria, a MINERCAL que já está 430 
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funcionando, a Kunzler que já adquiriu terras para sua instalação, a JOAP 431 
que já está funcionando, a FUNDIMISA que necessi tam somente do 432 
projeto do meio ambiente da FEPAM para iniciarem a sua obra de 433 
construção. Sal ientou que a participação na Secretaria de Obras foi  de 434 
grande importância para seu aprendizado no que diz respeito à apl icação 435 
orçamentária que necessi ta ser distr ibuída para vários investimentos,  436 
como conserto de máquinas e outros.  Registrou que nos onze anos que 437 
está nesta Casa sempre trabalhou em favor da comunidade, a quem deve 438 
a sua presença no Poder Legislativo. Vereador ALVINHO BERNARDO 439 
DOS SANTOS: Agradeceu a recepção dos Vereadores, bem como pela 440 
indicação para ser Secretário da Mesa. Sal iento u que a união existente 441 
na Câmara de Vereadores fará com que o município se desenvolva e 442 
cresça. Agradeceu ao Vereador Adel ino por ter cedido a sua vaga, 443 
oportunizando ao Vereador a chance de mostrar o seu trabalho para a 444 
comunidade. Agradeceu a população pela votação obtida nas úl t imas  445 
eleições, sal ientando que o seu trabalho será vol tado sempre para o 446 
crescimento e desenvolvimento do município. Manifestou a sua alegria 447 
pela presença de sua i rmã e seu cunhado que o estão prestigiando nesta 448 
noite. Emocionado, manifestou o seu orgulho por  ter vindo de famíl ia 449 
humilde, de pais que deixaram excelentes exemplos aos fi lhos, que são 450 
muito unidos. Agradeceu as pessoas presentes no Plenário. No espaço 451 
do Presidente o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO agradeceu a 452 
presença de todos, em especial  os fami l iares do Vereador Alvinho, bem 453 
como do Sr. Aldo Reis, sempre presente nas sessões da Câmara. Nada 454 
mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata 455 
que, após l ida e aprovada, segue assinada.  456 


