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AT A DA 9ª  REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA CÂMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES  

 
 

Aos dois dias do mês de maio de 2006 reuniram-se, ordinariamente, no 
plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: 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, Reni 
Germano da Silva. Presente o Consultor Jurídico Dr. José Augusto 
Rodrigues.  Constando o número regulamentar de vereadores o Senhor 
Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no Plenário 
Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente solici tou ao Exmo Senhor 
Secretário que realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de 
costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente colocou a Ata da 8ª 
Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade. Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 

061/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 062/2006 –  Encaminha Projetos de Lei – Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 063/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 102/2006 –  “PRORROGA PRAZO PREVISTO NO § 

2º DO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.863, DE 10 DE JANEIRO DE 2006 
–  QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E PERMISSÃO DO 
TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 103/2006 – “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR POR SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2005 
REFERENTE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, ALT ERA AS LEI S MUNI CIPAI S Nº  4 .711 /2005 E  
SUAS ALT ERAÇÕ ES QUE DI SPÕ E SOBRE O PLANO PLURI ANUAL  
DO MUNICÍ PIO PARA 2006 A 200 9 .  LEI  MUNI CIPAL Nº  4 .784 /2005  
QUE DI SPÕ E SO BRE AS DIRETRI ZES O RÇAM ENTÁRI AS PARA O  
EXERCÍCIO DE 2006 E L EI  MUNI CI PAL Nº  4 .824 /2005 QUE DI SPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICI PAL 20 06”  –  Pod er  Exe cu t i vo .  
PROJ ET O DE LE I N º  104 /2006 –  “ ABRE CRÉDITO SUPL EMENTAR 
POR SALDO F INANCEIRO DO EXERCÍCIO  DE 2005 REF ERENTE AO  
PROG RAMA FARMÁCI A BÁSICA,  DO GOVERNO FEDERAL,  ALTERA 
AS LEI S MUNI CIPAI S Nº  4 .711 /20 05 E SUAS ALTERAÇÕES QUE 
DISPÕE SOBRE O PL ANO PLURIANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 2006  
A 2009.  LEI  MUNICI PAL Nº  4 .784 /2005 QUE DI SPÕE SOBRE AS 
DIRET RIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ CIO DE 2006 E L EI  
MUNICI PAL  Nº  4 .824 /2005 Q UE D ISPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO  
MUNICI PAL  2006”  –  Poder  Exe cu t i vo .  PROJET O DE LE I  Nº  105 /2006  
–  “ABRE CRÉDITO SUPL EMENT AR PO R SALDO F INANCEIRO  DO  

EXERCÍCIO  DE 2005  DO S RECURSO S DO PISO DE ATENÇÃO  
BÁSICA –  F IXO ,  ALT ERA AS LEI S MUNI CIPA I S Nº  4 .711 /2005 E  
SUAS ALT ERAÇÕ ES QUE DI SPÕ E SOBRE O PLANO PLURI ANUAL  
DO MUNICÍ PIO PARA 2006 A 200 9 .  LEI  MUNI CIPAL Nº  4 .784 /2005  
QUE DI SPÕ E SO BRE AS DIRETRI ZES O RÇAMENTÁRI AS PARA O  
EXERCÍCIO DE 2006 E L EI  MUNI CI PAL Nº  4 .824 /2005 QUE DI SPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICI PAL 20 06”  –  Pod er  Exe cu t i vo .  
PROJ ET O DE LE I  N º  106 /2006  –  “ ABRE CRÉDITO ESPECI AL POR 
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REDUÇÃO ORÇAMENTÁRI A,  ALT ERA AS L EIS MUNICI PAIS Nº  
4 .711 /2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DI SPÕE SO BRE O PL ANO  
PLURI ANUAL  DO MUNI CÍPI O PARA 2006 A  2009.  L EI  MUNIC IPAL N º  
4 .784 /2005 QUE DI SPÕE SOBRE AS DI RET RIZES 
ORÇAMENT ÁRI AS PARA O EXERCÍCIO DE 2006 E LEI  MUNICI PAL  
Nº  4 .8 24 /2005 Q UE DI SPÕE SO BRE O  ORÇAMENTO MUNI CIPAL  
2006”  –  Po der  Execu t i vo .  PROJ ET O DE LE I  Nº  107 /2006  –  “ ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENT AR NO O RÇAMENTO MUNICI PAL,  ALTERA 
AS LEI S MUNI CIPAI S Nº  4 .711 /20 05 E SUAS ALTERAÇÕES QUE 
DISPÕE SOBRE O PL ANO PLURIANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 2006  
A 2009.  LEI  MUNICI PAL Nº  4 .784 /2005 QUE DI SPÕE SOBRE AS 
DIRET RIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ CIO DE 2006 E L EI  
MUNICI PAL  Nº  4 .824 /2005 Q UE  D ISPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO  
MUNICI PAL  2006”  –  Poder  Exe cu t i vo .  PROJET O DE LE I  Nº  108 /2006  
–  “ABRE CRÉDITO ESPECI AL POR REDUÇÃO O RÇAMENT ÁRI A,  

ALTERA AS L EIS  MUNI CI PAI S Nº  4 .711 /2005 E SUAS ALT ERAÇÕ ES 
QUE DI SPÕE SOBRE O PLANO PL URIANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 
2006 A  2009.  L EI  MUNIC IPAL Nº  4 .784 /2005 Q UE DI SPÕ E SO BRE  
AS DI RETRIZES ORÇAMENT ÁRI AS PARA O EXERCÍCI O DE 2006 E  
LEI  MUNICI PAL Nº  4 .824 /200 5 QUE D ISPÕE SOBRE O  
ORÇAMENTO  MUNI CIPAL  2006”  –  Poder  Execu t i vo .  Ofício resposta à 
sol ici tação sobre a remessa de publ icações , bem como o cadastramento 
da Biblioteca Jurídica da Câmara Municipal –  Raimundo Pontes da Cunha 
Neto –  Senado Federal . Convite para abertura das atividades do Projeto 
Peixe Dourado, dia 06 de maio às 8h30min na localidade de Serraria 
Velha. Ofício solici tando Audiência Públ ica para alertar a comunidade 
sobre a gravidade da si tuação e a busca de soluções para reduzir o 
impacto da atual  crise no setor orizícola –  Marco Aurél io Tavares. Convite 
para abertura oficial  da Exposol dia 04 de maio em Soledade.  Ofício 
circular nº 053/2006 –  Resposta ao requerimento nº 121/2006 de autoria 
da Vereadora Jacira Conceição dos Santos. - Secretaria Municipal  de 
Saúde e Assistência Social . Ofício Circular nº 054/2006 - Resposta ao 
requerimento nº 120/2006 de autoria da Vereadora Jacira Conceição dos 
Santos.- Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social . Ofício do 
Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e Consulta Popular 
RIZOMA sol ici ta apoio dos partidos na agi lização do processo, em 
andamento, de destinação do referido prédio à Secretaria de Educação; 
Campanha de sensibi l ização dos órgãos competentes para a real ização 
das reformas necessárias, considerando as condições  de algumas salas 
de aula e a fal ta de equipamentos entre estas classes e cadeiras 
adequadas aos adultos e idosos que estão estudando em classes para 
crianças. PROJETO DE LEI Nº 101/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
“DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA CIDADE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. MOÇÃO Nº 007/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Requer 
a prorrogação dos vencimentos das dívidas apontadas sob os mesmos, 
encargos financeiros já pactuados no instrumento de crédi to, ressalvados 
eventuais direi tos e benefícios de qualquer natureza que vierem a ser 
concedidos a contratos de crédi to rural , no prazo conforme determi na a 
capacidade e pagamento individual destas. Requerimento nº 144/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a colocação de um posto de coleta e 
entrega de correspondências na Rs-030, KM 37 em frente ao Mini 
Mercado JVF Quadros, nº 11.580 na local idade de Miragu aia. 
Requerimento nº 145/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a 
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Brasi lTelecom informações sobre quais os requisi tos básicos para a 
instalação da ADSL, as l inhas telefônicas de prefixo 3409 das local idades 
de Vi la Palmeira, Costa da Miraguaia e Miraguaia,  com objetivo de 
disponibil izar o acesso à Internet. Requerimento nº 146/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a disponibi l idade de um guarda para a 

Escola Santa Inês devido a depredação que vem sofrendo esta escola por 
vândalos. Requerimento nº 147/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 

Sol ici ta a CEEE informações sobre o andamento do EI nº 39734/2004 da 
localidade de Catanduvinha na travessa 02. Requerimento nº 148/2006 –
BANCADA DO PP E FERULIO JOSE TEDESCO-  Votos de 
Congratulações ao Exmo. Sr. Deputado José Otáv io Germano pela 
maneira atenciosa e carinhosa com que recebeu os vereadores de Santo 
Antônio. Requerimento nº 149/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM-  

Sol ici ta a ampl iação do berçário da Escola de Educação Infantil  Soneca. 
Requerimento nº 150/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 

seja efetivado o convênio com o Governo do Estado, através da 
Secretaria de Habitação, visando o fornecimento das escri turas a, 
aproximadamente, 175 famíl ias, que tiveram suas residências financiadas 
a três décadas na Vi la COHAB. Requerimento nº 151/2006 –  BANCADA 
DO PP-  Sol ici ta a prorrogação, por mais tr inta dias, da abertura das 
propostas referente ao Edital  nº 026/2006, processo lici tatório que 
consiste na concessão de serviços públ icos de transporte coletivo do tipo 
ônibus e microônibus que terá abertura na data de 05 de maio com 
objetivo de que seja reaval iado o cri tério relacionado na al ínea “c” do 
i tem 2.1.4 –  Qual i f icação Econômica Financeira. Requerimento nº 
152/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a Brasi lTelecom a 
extensão da rede de telefonia fixa prolongando da localidade de Arroio do 
Carvalho até Ribeirão. Pedido de Providência nº115/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o ensaibramento da estrada que inicia 

na localidade de Passo da Forquilha, passando pela localidade de Arroio 
Grande, com patrolamento até o encontro da estrada do Monjolo. Pedido 
de Providência nº 116/2006 –  JOÃO CESAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta a roçada da estrada do Morro do Púlpi to em direção à local idade 
de Rincão do Herval , princ ipalmente próximo ao l ixão. Pedido de 
Providência nº 117/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 

patrolamento e ensaibramento da Travessa Manoel Pedroso iniciando no 
bairro Jaú até Cancela Preta. Pedido de Providência nº 118/2006 – 
MARLON SILVA DE SOUZA -Sol ici ta i luminação pública na localidade de 
Barrocadas, com urgência, em virtude da Festa do Sagrado Coração de 
Jesus que ocorrerá no dia 27 de maio p.v. Pedido de Providência nº 
121/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de 

canos de esgoto na Vila existente junto a Escola de Ensino Fundamental  
Antônio Carlos. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-se ao problema sobre o processo 
l ici tatório para a modal idade de concorrência públ ica no que diz respeito 
ao transporte públ ico. Segundo informações as empresas já receberam o 
edital do referido processo lici tatório. Disse que os Projetos de Lei são 
analisados por esta Casa, através da Comissão Única de Pareceres, a 
qual faz parte, tendo o Projeto de Lei nº 247/2005 tendo sido aprovado e 
sancionada a lei  4.863/2006. Salientou que ao aprovar o referido Projeto 
o fez conscientemente, alegando que a mesma não atingiu os 
empresários, uma vez que a intenção era beneficiar a todos. Disse ter 
sido informado de que esta Casa teria aprovado uma l ici tação que estaria 
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prejudicando as empresas que trabalham no município na modal idade de 
transporte coletivo. Acredita que a Administração está fazendo o 
possível , assim como as empresas que estão fazendo o possível  para se 
manterem vivas, acompanhando o desenvolvimento do município. 
Acredita que se o município de Santo Antônio tivesse crescido como o de 
Gravataí, as empresas teriam condições financeiras de trocarem suas 
frotas de ônibus. Disse ter buscado o edi tal  para veri ficar a s condições 
estabelecidas no mesmo, para poder argumentar com os empresários.  
Ressaltou que a lici tação não passa por esta Casa, passa por uma 
Comissão que define os cri térios, com a participação de técnicos que têm 
o conhecimento legal para montar a mesma. Acredita que as empresas 
necessi tam de um tempo para adequarem-se às exigências estabelecidas 
na lici tação. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Sol ici tou, 

verbalmente, uma Audiência Pública com o Sr. Valmir Goldani Borba para 
tratar dos procedimentos so l ici tados no requerimento nº 150/2006 com 
objetivo de viabilizar o convênio onde as pessoas que estão, há trinta 
anos, morando na Cohab possam ter a sua documentação. Sol ici tou, em 
nome da Casa, Votos de Congratulações aos comendadores da Comenda 
da Rapadura ocorrido no úl t imo sábado, pela bel íssima organização do 
evento, homenageando os produtores da rapadura, produto este tão 
importante na economia do município. Com relação à l ici tação do 
transporte coletivo, disse que há dez anos vem ouvindo dos prefei to s 
Municipais a necessidade de se fazer essa l ici tação. Sal ientou que 
durante todo esse processo, em que a Administração Pública tem que 
cumprir a lei  8.666/93, que é exigida pelo Tribunal de Contas. Ressaltou 
que durante todos esses anos poucas reclamações  foram fei tas do 
transporte coletivo. Disse não ter conhecimento das regras do processo 
l ici tatório, uma vez que este é um processo entre o Executivo, a 
Comissão de l ici tação e as empresas. Acredita na necessidade de que 
este adiamento seja aceita para que  as empresas possam se adequar à 
documentação exigida. Espera que o Sr. Prefei to se sensibil ize com a 
si tuação dos empresários que necessi tam de um tempo maior para se 
adequarem às exigências do Edital . Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que o pedido dos vereadores para a 
prorrogação do prazo do processo lici tatório será aprovado pro esta 
Casa, acreditando na sensibil idade do Sr. Prefei to em prorrogar o prazo 
para que as empresas possam se adequar às documentações exigidas. 
Sal ientou que essa l i ci tação era inevi tável , uma vez que está sendo 
apontado pelo Tribunal de Contas desde 1994. Em aparte falou o 
Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Sol ici tou ao Vereador que 
expl icasse aos empresários presentes no Plenário como se procede a 
l ici tação. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse que os Vereadores estão cientes do Projeto, tendo 

aprovado a adequação do executivo à Resolução Federal . Disse que é o 
Executivo quem faz o Edital , não passando o mesmo pela Câmara 
Municipal . Disse que o Projeto nº 247/2005 deu entrada nesta Casa no 
dia 19 de dezembro tendo permanecido tramitando nesta Casa até o dia 
10 de janeiro de 2006 quando o Sr. Prefei to sol ici tou uma reunião 
extraordinária para apreciação do mesmo, onde o mesmo não pode ser  
discutido nem sol ici tado vistas, tendo sido votado. Acredita que o mesmo 
poderia ter permanecido em discussão até o mês de março, onde os 
Vereadores teriam tempo de procurar os proprietários das linhas. 
Sal ientou que na ata da reunião extraordinária consta o pronunc iamento 
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do edi l  que disse: “Isso aqui vai  dar muita dor de cabeça”. Sal ientou o 
edil  que esta Casa apenas autorizou ao Sr. prefei to que se adequasse à 
Resolução Federal . Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSÉ 
TEDESCO:  Disse que o que ocorreu foi  uma atual ização da lei . 
Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA : Dizendo 

que este projeto foi  apreciado em uma sessão extraordinária onde o 
Vereador tem que votar sim ou não, tendo falado na ocasião que poderia 
levantar ou não no momento da votação. Ve reador RENI GERMANO DA 
SILVA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações à Folha 

Patrulhense pela passagem dos 27 anos de fundação ocorrido no dia 01 
de maio. Com relação ao problema do processo lici tatório, lembrou que 
nos anos de 1993 a 1996 quando o Sr. Ferulio era Prefei to, o Tribunal de 
Contas apontava todos os anos, assim como no mandato do Sr. Paulo 
Bier, e no primeiro mandato do Prefei to Zezo, que foi  apontado mas 
passou, mas como agora é o segundo mandato consecutivo o Tribunal de 
Contas ameaçou coloca-lo na cadeia. Ressaltou seu desejo de que as 
empresas, que hoje tem a permissão de transportar, permaneçam com o 
transporte. Sal ientou que a lici tação não passa por esta Casa. Referiu -se 
a l ici tação da Concessão da Rodoviária ocorrida nesta seman a, onde foi  
procurado por uma pessoa que queria expl icações, a qual não tinha tido 
acesso, portanto encaminhou-se à prefei tura onde o Sr. Prefei to deu 
todas as expl icações necessárias. Sal ientou que o Sr. Prefei to poderá 
acatar a solici tação de prorrogamento do prazo para a lici tação ou não, 
portanto se os empresários senti rem-se prejudicados poderão entrar na 
justiça. Espera que o Sr.  Prefei to acate a sol ici tação desta Casa. Em 
aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Espera que o Sr.  
Prefei to acate a solici tação desta Casa, uma vez que os empresários do 
transporte coletivo, além de sustentarem suas famíl ias, empregam várias 
pessoas e prestam um excelente serviço à comunidade. Ressaltou que 
esta Casa ficou sem saber o que fazer uma vez que esse proces so vem 
desde 1996, onde todos os Prefei tos são apontados todos os anos pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Sal ientou que os Vereadores torcem para 
que as empresas continuem com as concessões das linhas. Prosseguiu o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Lembrou que no seu primeiro 
mandato, uma Vereadora entrou com um projeto para que as empresas de 
ônibus do interior do município isentassem os idosos maiores de 65 anos, 
tendo votado contrário porque acreditava que as empresas de ônibus 
quebrariam com a referida medida. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse ter  sol ici tado uma audiência com o Sr. Prefei to com 

objetivo de al terar a data da lici tação, visando a al teração de alguns i tens 
do processo lici tatório. Solici tou aos empresários que sol ici tem uma  
audiência com o Sr. Prefei to com o mesmo objetivo. Prosseguiu o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA dizendo que esta Casa está ao lado 
das empresas. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Sol ici tou que a Audiência seja marcada para amanhã à tarde, p ara poder 
participar da mesma. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se a 
ida dos Vereadores ao DAER, onde encontraram um cidadão conhecedor 
de todos os problemas que estão ocorrendo no município. Convidou os 
colegas a participarem da Audiência Públ ica que ocorrerá no dia 04 de 
maio no Plenário Euzébio Barth, em virtude das grandes di ficuldades por 
que passa o setor orizícola. Sal ientou que essa classe nunca esteve 
numa crise tão grande como essa que está ocorrendo. Ressaltou que o 
Agronegócio indo mal, todo o País vai  mal. Não havendo mais 
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pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Os 

requerimentos e pedidos verbais foram colocados em bloco em votação, 
não havendo manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade 
com acordo de lideranças. MOÇÃO Nº 007/2006 - PODER LEGISLATIVO- 
Requer a prorrogação dos vencimentos das dívidas apontadas sob os 
mesmos, encargos financeiros já pactuados no instrumento de crédi to, 
ressalvados eventuais direi tos e benefícios de qualquer natureza que 
vierem a ser concedidos a contratos de crédi to rural , no prazo conforme 
determina a capacidade e pagamento individual das mesmas. - Co locado  
e m d i scussã o,  não  havendo  man i fe s tação  Plenár i a ,  e m vo tação  fo i  
aprovado por  unan imidade co m acordo  de  l i de ranças.  PROJETO DE 
LEI Nº 102/2006  –  “PRORROGA PRAZO PREVISTO NO § 2º DO ART. 5º 
DA LEI MUNICIPAL Nº 4.863, DE 10 DE JANEIRO DE 2006 –  QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO E PERMISSÃO DO TRANSPORTE 
COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  -  Co locado e m d i scussão,  
não  havendo man i fes tação  Plenár i a ,  e m vo ta ção  fo i  aprovado por  
unan imidade co m acordo  de  l i de ranças.  PROJETO DE LEI Nº 103/2006 
–  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SALDO FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO DE 2005 REFERENTE AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ALTERA AS L EIS MUNICI PAIS  
Nº  4 .711 /2005 E SUAS ALT ERAÇÕES QUE D ISPÕE SOBRE O  
PLANO PLURI ANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 2006  A 200 9.  LE I  
MUNICI PAL Nº  4 .784 /2005 QUE D ISPÕ E SO BRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENT ÁRI AS PARA O EXERCÍCIO DE 2006 E LEI  MUNICI PAL  
Nº  4 .8 24 /2005 Q UE DI SPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO MUNI CIPAL  
2006”  –  Co locado em d i scussã o,  não  havendo man i fes tação  
Plenár i a ,  e m vo tação  fo i  aprovado por  unan i midade co m acordo  de  
l i de ranças.  PROJET O DE LE I Nº  104 /2006 –  “ABRE CRÉDITO  
SUPLEMENTAR POR SALDO F I NANCEI RO DO EXERCÍ CIO DE 20 05  
REFERENTE AO PROGRAMA FARMÁCI A BÁSI CA,  DO GO VERNO  
FEDERAL,  ALTERA AS L EIS  MUNICIPAI S Nº  4 . 711 /2005 E SUAS 
ALTERAÇÕ ES QUE DI SPÕE SO BRE O PL ANO PLURIANUAL DO  
MUNICÍ PIO PARA 2006 A 2009.  L EI  MUNICI PAL Nº  4 .78 4 /2005 QUE 
DISPÕE SO BRE AS DI RETRIZ ES ORÇAMENTÁR IAS PARA O  
EXERCÍCIO DE 2006 E L EI  MUNI CI PAL Nº  4 .824 /2005 QUE DI SPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNIC IPAL  2006”  –  Co locado  e m 
d i scussão,  não  havendo man i fes t ação  Plenár i a ,  e m vo tação  fo i  
aprovado por  unan imidade co m aco rdo  de  l i de ranças.  PROJET O DE 
LE I Nº  105 /2006  –  “ABRE CRÉDI TO SUPL EMENTAR POR SALDO  

FINANCEI RO DO EXERCÍC IO DE 2005 DOS RECURSO S DO  PI SO  
DE ATENÇÃO BÁSICA –  F I XO,  ALTERA AS L EIS  MUNI CI PAI S Nº  
4 .711 /2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DI SPÕE SO BRE O PL ANO  
PLURI ANUAL  DO MUNI CÍPI O PARA 2006 A  2009.  L EI  MUNIC IPAL  Nº  
4 .784 /2005 QUE DI SPÕE SOBRE AS DI RET RIZES 
ORÇAMENT ÁRI AS PARA O EXERCÍCIO DE 2006 E LEI  MUNICI PAL  
Nº  4 .8 24 /2005 Q UE DI SPÕE SO BRE O  ORÇAMENTO MUNI CIPAL  
2006”  –  -  Co locado em d i scussão,  não  havendo man i fes tação  
Plenár i a ,  e m vo tação  fo i  aprovado por  unan i m idade co m acordo  de  
l i de ranças.  PROJET O DE LE I Nº  106 /2006 –  “ABRE CRÉDITO  

ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENT ÁRI A,  ALT ERA AS LE IS  
MUNICI PAIS  Nº  4 .711 /2 005 E SUAS ALT ERAÇÕ ES QUE DISPÕ E 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO  MUNIC ÍPIO  PARA 20 06 A 2009.  
LEI  MUNIC IPAL Nº  4 .78 4 /20 05  QUE DISPÕ E SO BRE AS 



 7 

DIRET RIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ CIO DE 2006 E L EI  
MUNICI PAL  Nº  4 .824 /2005 Q UE D ISPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO  
MUNICI PAL 2 006”  –  Co locado  e m d i scussão ,  não  havendo  
man i fes tação  Plenár i a ,  e m vo taçã o  fo i  aprovado por  unan i midade  
co m a cordo  de  l i de ranças.  PROJ ET O DE LE I N º  107 /2 006 –  “ ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENT AR NO O RÇAMENTO MUNICI PAL,  ALTERA 
AS LEI S MUNI CIPAI S Nº  4 .711 /20 05 E SUAS ALTERAÇÕES QUE 
DISPÕE SOBRE O PL ANO PLURIANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 2006  
A 2009.  LEI  MUNICI PAL Nº  4 .784 /2005 QU E DI SPÕE SOBRE AS 
DIRET RIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ CIO DE 2006 E L EI  
MUNICI PAL  Nº  4 .824 /2005 Q UE D ISPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO  
MUNICI PAL 2 006”  –  Co locado  e m d i scussão ,  não  havendo  
man i fes tação  Plenár i a ,  e m vo taçã o  fo i  aprovado por  unan i midade  
co m a cordo  de  l i de ranças.  PROJ ET O DE LE I N º  108 /2 006 –  “ ABRE 
CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENT ÁRI A,  ALTERA AS 
LEIS MUNICI PAIS Nº  4 .711 /2005  E SUAS ALTERAÇÕ ES QUE  
DISPÕE SOBRE O PL ANO PLURIANUAL DO MUNICÍ PIO PARA 2006  
A 2009.  LEI  MUNICI PAL Nº  4 .784 /2005 QUE DI SPÕE S OBRE AS 
DIRET RIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ CIO DE 2006 E L EI  
MUNICI PAL  Nº  4 .824 /2005 Q UE D ISPÕ E SO BRE O  ORÇAMENTO  
MUNICI PAL 2 006”  –  Co locado  e m d i scussão ,  não  havendo  
man i fes tação  Plenár i a ,  e m vo taçã o  fo i  aprovado por  unan i midade  
co m acordo  de  l i de rança s.  Não ha vendo p ronunc ia mentos  na  Orde m 
do  Dia  o  Sr .  Pres i den te  passou par a  as  EXPL ICAÇÕ ES PESSO AIS:  
Vereadora  J ACIRA CONCEIÇÃO  DOS SANT OS:  Agrade ceu ao  

p res i den te  da  Casa por  te r  opor t un i zado  aos  Vereadores  i re m a  
Bras í l i a .  Sa l i en tou  te r  s i do  mu i to  p rodu t i vo ,  co m o  ped ido  de  vár i as  
e mendas ,  e m vár i os  Min i s té r i os .  Ressa l tou  que  o  Deputado  José  
Otáv io  Ger ma no recebeu  os  Ed i s  co m mui to  cu idado e  car i nho .  
Sa l i en tou  te re m v i s i tado  o  FNDE,  Fundo Na c iona l  do  
Desenvo l v i mento  da  Educa ção,  o nde so l i c i ta ram recurso s  para  
cons t rução  e  a mpl i ação  de  esco las ,  c reches e  t ranspor te  esco la r  
para  a  APAE e  para  a  Pre fe i tu ra .  T a mbé m v i s i ta ra m o  Min i s té r i o  da  
Saúde,  on de fo ra m re ceb idos  pe lo  Min i s t ro  da  Saúde Jo sé  Agenor ,  
que  recebeu o  p ré -p ro je to  enca minhado pe lo  secre tá r i o  do  
Plane ja me nto ,  a t ravés  do s  Ed i s ,  pa ra  a  aqu i s i ção  de  um apare lho  de  
endoscop ia  e  u m de  ecogra f i a  co mple to ,  v i sando a tender  u ma  
de manda de  250  e xa mes mensa i s .  Ressa l tou  te re m pro toco lado  a  
so l i c i tação  de  um ma mógra fo ,  be m co mo a  re fo r ma do  Po sto  de  
Saúde,  b e m co mo  a lguns Postos  d o  In te r i o r .  Segu ndo i n fo r mações  
do  Min i s t ro  da  Saúde a  verba  par a  a  fa r mác ia  do  pos to  de  saúde  
será  au ment ada .  Veread or  MARLON S ILVA DE SOUZ A:  
Cu mpr i mentou  a  Vereadora  Jac i ra  pe la  fo rma i l us t ra t i va  com que  
co locou  a l gumas das  a t i v i dad es fe i tas  pe los  Vereadores  que  se  
des locara m a té  Bras í l i a .  Sa l i en tou  que  os  Ed i s  v i s i ta ra m o  Min i s té r i o  
da  Agr i cu l tu ra  re fo rçando o  ped ido ,  já  so l i c i tado  pe lo  Poder  
Execu t i vo ,  para  o  recurso  de  R$ 5 0 .000 ,00  para  a  Fes ta  do  Sonho,  
da  Cachaça  e  da  Rapadura . Ressaltou que além dos cinqüenta mi l  
reais, solici taram uma verba de R$ 8.000,00 que não necessi ta de 
l ici tação, tendo o mesmo objetivo, portanto sol ici tarão ao Secretário 
Marco Aurél io que providencie um projeto para buscar a referida verba. 
Disse terem recebido uma excelente notícia da vinda de um recurso no 
valor de R$ 60.000,00 para aquisição de uma patrulha mecanizada. 
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Sal ientou terem visi tado o Ministério das Cidades onde já tramitam vários 
projetos oriundos do município, onde sol ici taram a agi l ização  na l iberação 
desses recursos. Disse que os Vereadores tiveram muito trabalho em 
Brasíl ia com o objetivo de trazer recursos para o município. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Perguntou se a emenda 

individual, depois de votado o orçamento, é  certa. Prosseguiu o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Disse que, tecnicamente, seria obrigada 

porque elas são propositivas não sendo autorizativas, portanto o Governo 
Federal teria a obrigação de liberá -las. Disse que Santo Antônio foi  um 
dos municípios do Estado que mais recebeu recursos, deixando o 
reconhecimento ao Secretário Marco Aurél io que, através de seus 
projetos, consegue arrebanhar os recursos oriundos da Câmara dos 
Deputados. Agradeceu ao presidente desta Casa por ter proporcionado 
aos Edis a ida a Brasíl ia, tendo a certeza de que o mesmo tem grande 
responsabil idade nos recursos que virão para o município. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se a ida dos 
Vereadores a Brasíl ia, onde foram buscar, também, uma emenda para a 
construção da Escola de Educação Infanti l  para o bairro Santa Teresinha, 
onde foi  informado de que não era prevista no Orçamento esta 
construção. Ressaltou que, fel izmente o assessor do Deputado José 
Otávio Germano, entrou em contato com o FNDE que enviou cópia da 
resolução nº 020 que previa, dentro do orçamento deste ano, a 
construção de escolas infantis. Disse que já estava tranqüi lo quanto a 
referida construção por já ter  recebido, do Deputado José Otávio 
Germano, emenda individual para esse fim. Sal ientou ter entrad o em 
contato com os moradores do bairro Santa Teresinha para que efetuem a 
doação do terreno, bem como que entrem em contato com o Secretário do 
Planejamento e com a arquiteta para que providenciem o Projeto 
objetivando a vinda da verba do orçamento para a  construção da Escola 
Infanti l . Dirigiu-se à Vereadora Jacira dizendo que se o projeto do 
mamógrafo for passado até o dia 25 de maio para ser empenhado até o 
dia 30 de junho, o mesmo será enviado para o município ainda neste ano. 
Em aparte falou o vereador  MARLON SILVA DE SOUZA: Disse o edi l  que 

os Vereadores protocolaram no Ministério da Agricul tura, sol ici tação do 
presidente desta Casa com a anuência de todos os Vereadores, para a 
vinda de emenda no valor de R$ 80.000,00 beneficiando a localidade de 
Portão com a rede de água. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse ter  deixado protocolado, no Gabinete do 
Deputado José Otávio Germano, uma sol ici tação para uma Patrulha 
Agrícola para a localidade de Evaristo, bem como a construção de um 
Posto de Saúde e abastecimento de água. Disse que em entrevista à 
rádio comunitária pelo jornal ista Alexandre porque da demora do 
processo, porque o Deputado não determina as verbas para os 
municípios, o qual responderam que o município tem que estar em dia 
com o CADIM, bem como tem que enviar os projetos em tempo hábi l . 
Sal ientou que na quarta-feira os Vereadores não conseguiram nem 
almoçar em virtude dos vários Ministérios que visi taram, onde tiveram 
doze audiências. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Agradeceu ao 
presidente da Casa por ter oportunizado aos Vereadores a busca de 
verbas em benefício do município. Rati f icou as palavras dos Vereadores 
que o antecederam, sal ientando que essa viagem resultou em grandes 
benefícios para o município. Acredita que com os  pedidos efetuados, bem 
como com o empenho dos Deputados e a boa vontade da Prefei tura em 
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encaminhar os Projetos, o município receberá muitas verbas nas diversas 
áreas. Parabenizou a Administração Municipal  pela organização e 
agil ização no envio dos Projetos. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que a administração tem recebido muitos 
elogios, também por parte do COREDE, pela organização que vem 
apresentando. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse 
que cada Deputado tem três mi lhões de reais em emenda particular para 
repassar aos municípios, portanto os Deputados, independente de 
partido, estão encaminhando suas emendas, muitas vezes sendo 
canceladas pelo Congresso. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que jamais sair ia do município em direção a Brasíl ia se 

não fosse para trabalhar. Sal ientou que ficaria constrangido se fosse 
passear ao invés de trabalhar. Disse o edi l  que, após a votação do 
orçamento, a cobrança aos deputados por parte desta Casa fará com que 
as emendas sejam encaminhadas o mais rápido possível . Referiu -se à 
visi ta ao Deputado Mendes Ribeiro Fi lho conseguiu liberar, através de um 
trabalho junto aos projetos de todas as prefei turas do Rio Grande do Sul, 
treze mi lhões de reais. Em aparte falou o Ver eador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Destacou o al to nível  do debate que está se fazendo nesta Casa, 

da união entre os Vereadores de diversos partidos em prol  do município. 
Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou-se a 

respeito da sol ici tação do Vereador Manoel, bem como do Secretário do 
Planejamento, que ao visi tarem o Ministério da Assistência Social , 
acompanhassem o projeto que envolve a instalação do centro multiuso no 
bairro Bom Princípio, que foi  uma verba sol ici tada, pelo Vereador Manoel, 
ao Deputado El izeu Padilha, que já veio para o município mas ouve um 
problema com relação ao terreno, portanto ouve um entendimento sobre a 
possibil idade de se comprar um prédio com objetivo de atender às 
expectativas da comunidade. Veri f icaram, também, a possi bi l idade de 
adquiri r a fi lantropia para o Asilo Oscar Vargas da Silva, em virtude de 
ser o mesmo de suma importância para o município. Em aparte falou o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a falha dos 
Vereadores ocorreu na entrega do Troféu ao prefei to Municipal , por não 
saberem onde ficava o local  da entrega. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse que quando as pessoas buscam resultados, eles 

aparecem, referindo-se à sol ici tação efetuada ao Senador Pedro Simon 
sobre a possibil idade do envio de livros jurídicos à biblioteca montada, no 
ano passado quando foi  presidente desta Casa. Manifestou a sua 
satisfação pela resposta posi tiva, relacionada aos livros jurídicos, oriunda 
da subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal . Salientou q ue 
o objetivo desta Casa é beneficiar os usuários a pesquisas na área 
jurídica. Ressaltou que além de enviar os l ivros, a bibl ioteca também foi  
cadastrada para receber as mudanças que possam vir a ocorrer nas 
publicações das legislações. Salientou que esta  resposta demonstra uma 
parte do trabalho do Vereador, assim como as diversas emendas que 
estão sendo encaminhadas para esta Casa. Agradeceu ao Vereador 
Ferulio por ter buscado informações sobre a construção do Centro 
Multiuso. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 
Sol ici tou ao mesmo que envie correspondência ao gabinete do Senador 
Pedro Simon em agradecimento pela distinção com que o receberam 
quando da ida a Brasília. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Manifestou a sua satisfação pelo valor que foi  dado às 
sol ici tações dos Vereadores, em especial  com o envio destas obras ao 
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município. Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse ter f icado realizado pela recepção que tiveram por parte 
do Senador Pedro Simon. Prossegu iu o Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Agradeceu as palavras dos Vereadores que o 
antecederam. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: parabenizou os 

colegas que estiveram em Brasíl ia na busca de recursos para o 
município, através de emendas parlamentares, bem como na busca de 
informações como foi  o caso do Centro Multiuso para o bairro Bom 
Princípio. Manifestou a certeza de que os Vereadores não estiveram em 
Brasíl ia a passeio, mas sim na busca de recursos. Em aparte falou o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Parabenizou o Vereador por ter 

sido acompanhado por um deputado que fez duzentos mi l  votos na 
Comenda da Rapadura ocorrida no úl timo sábado. Prosseguiu o Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse que o prestígio é desta Casa, uma 
vez que todos os Vereadores estão imbuídos na busca de recursos para o 
município. Agradeceu aos vereadores que participaram e prestigiaram a 
Comenda da Rapadura. Parabenizou os Comendadores e Comissão 
Organizadora pela bel íssima festa. Registrou que a sol ici tação efetuada 
nesta data referente à extensão do prazo para a l ici tação do transporte 
coletivo, demonstra a preocupação desta Casa em proporcionar aos 
empresários do transporte coletivo um tempo maior para que possam se 
adequar às exigências fei tas através do edital . Disse que a si tuaçã o 
econômica das empresas é de extrema econômica, não sabendo se de 
forma inadequada, as empresas não conseguiram chegar a um acordo, ou 
por fal ta de tempo ou por fal ta de sorte, de maneira viável  participarem 
da lici tação. Sol ici tou que o Executivo dê uma oportunidade para que as 
empresas de transporte coletivo possam participar da lici tação. Acredita 
que o Sr. Prefei to acatará o pedido dos Srs. Vereadores para que haja um 
entendimento maior entre os empresários, Executivo e Legislativo. Deixou 
registrado que dará continuidade ao seu trabalho, buscando outros 
recursos, outras formas, não de prejudicar nem de causar polêmica,  
porque não necessi ta disso para abrir o seu espaço, mas tentará levar 
alguma coisa a mais à frente com objetivo de tentar convencer à 
Administração Públ ica e os empresários acreditem que necessi tam ter um 
pouco mais de sensibil idade nesta si tuação. Acredita que um bom 
entendimento numa sociedade saudável no sentido social  e econômico, 
sem prejudicar nem feri r, às vezes por detalhes. Em ap arte falou a 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Somou-se às palavras 
do Edi l , assim como aos outros vereadores. Disse ter f icado bastante 
chateada com o que surgiu, uma vez que todos votaram o projeto em 
virtude de ser uma lei  federal . Salientou que ne nhum Vereador quer que 
os empresários percam suas l inhas de ônibus. Prosseguiu o Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse que os requisi tos são iguais para 

todos, portanto os Vereadores não podem intervir em virtude de serem 
empresas que visam lucros, sendo a  função do Vereador veri f icar se está 
correto ou não, se há a possibi l idade de haver algo mais plausível  tanto 
para o empresário quanto para o passageiro. Questionou se vier uma 
empresa maior, será que aceitará que o passageiro leve seu rancho sem 
pagar nada, ou se parará num local que não tem parada de ônibus. Em 
aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse ter  
entrado em contato com o Sr. Prefei to que está sensível  à si tuação, mas 
alega ter que cumprir a legislação. Sal ientou que há quatro anos vem 
segurando esta si tuação, mas o Ministério Público está fazendo uma 
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pressão muito grande, portanto não teve mais como segurar esta 
si tuação. Prosseguiu o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse não 
ser contra a lici tação, alegando ser  totalmente a fav or porque a 
concorrência tem que existi r, ainda mais que, hoje, a maneira que as 
entidades públicas conseguiram achar uma forma plausível  e mais segura 
em fazer um processo onde se consiga uma si tuação econômica e social 
propícia a trazer um melhor atendimento à população sem prejudicar o 
meio público, sem roubalheira. Ressaltou que apenas quer dar um espaço 
de tempo para que haja uma melhor compreensão da si tuação. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que se houver alguma coisa possível  
que o Setor Jurídico da Prefei tura não impeça, certamente o Sr. prefei to o 
fará. Agradeceu aos colegas vereadores que estiveram em Brasíl ia, 
dizendo ter a tranqüilidade de que um melhor serviço não poderia ter sido 
realizado. Manifestou o seu orgulho por ter fei to a sua part e, sal ientando 
que se os Vereadores não correrem atrás dos recursos os mesmo não 
virão para o município. Parabenizou os Vereadores pelo brilhante 
trabalho efetuado durante a viagem a Brasíl ia, dizendo que esta Casa 
terá dividendos posi tivos resultantes da viagem Chamou a atenção,  
porque muitas vezes têm pessoas que acham que os Vereadores não 
trabalham, para o fato de que nesta data, às 08:30 horas, os Vereadores 
estiveram em frente à Prefei tura à espera de uma Van com destino ao 
Daer com objetivo de partic iparem de uma Audiência com o Diretor 
Roberto Niederauer, para discuti rem sobre os problemas sérios que vêm 
ocorrendo na RS-030. Em aparte falou o vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse que não esquecerá as palavras do diretor do DAER 

quando os Vereadores pediram desculpas pela quantidade de pessoas 
presentes na Audiência, o mesmo respondeu que é a união de todos que 
reforça os pedidos, ainda mais com a união de todos os partidos, 
independente de quem apóia ou não o Prefei to. Prosseguiu o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que esse é o método certo de 
trabalho, onde não há estrelas mas uma constelação. Acredita que a 
união de todos os Vereadores em todos os plei tos trará bons resultados. 
Sal ientou que vol taram ao meio-dia e às duas horas participaram da 
reunião das comissões e, após, do pró -Neja onde foi  debatida a 
verdadeira vantagem para o município. Também participaram, às 16:30 
todos os vereadores participaram da inauguração das melhorias da 
Escola Patrulhense, juntamente com a Secretária Estadual d e Educação, 
Deputado Alceu Moreira e a Secretária Regional da Educação, dizendo do 
momento em que o município vem atravessando em detrimento das 
di f iculdades, mas trabalha e aparece. Ressaltou que neste momento 
estão na presente reunião demonstrando o gran de trabalho que vem 
efetuando durante toda a legislatura. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada 
segue assinada.  
 


