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AT A DA 10ª  REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA CÂMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES  

 
 

Aos oi to 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 Jos é 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 9ª 
Sessão Ordinária em votação a qual o Vereador Manoel Luiz das Neves 
Adam sol ici tou a reti ficação no seu pronunciamento onde consta do 
Gabinete do Senador Pedro Simon, deve constar da Subsecretaria de 
Edições Técnicas do Senado Federal , f icando a mesma para ser aprovada 
na 11ª Reunião Ordinária. Fez o uso da Tribuna Livre a Srª Sílvia 
Bi ttencourt, em nome da APAESA, explanando sobre a paralisação da 
Kombi que transportava as crianças para a APAE. Em ato contínuo, o 
Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretario que procedesse a 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 064/2006 –  Encaminha 

Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 065/2006 –  
Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
109/2006 –  “ACRESCENTA DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.946, 
DE 25 DE ABRIL DE 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
110/2006 –  “ACRECENTA DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.943, DE 
25 DE ABRIL DE 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
111/2006 –  “ACRESCENTA DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.942, 
DE 25 DE ABRIL DE 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
112/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
MUNICIPAL, 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 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
113/2006 –  “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 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. Of. AS nº 026/2006 –  
sol ici ta o apoio dessa Entidade na Marcha da manifestação Pré -Complexo 
Coureiro Calçadista que ocorrerá em Brasíl ia no dia 1 0 de maio de 2006. 
Of. 367/2006 –  Resposta ao requerimento nº 076/2006 de autoria da 
Vereadora Jacira Conceição dos Santos. Of. Brasi lTelecom –  resposta ao 
ofício nº 065/2006 que encaminhou o requerimento nº 070/2006 –  
Brasi lTelecom. Of. 10132278 –  Informa a l iberação de recursos 



 2 

f inanceiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 6.302,12 –  
Ministério da Saúde. INDICAÇÃO Nº 025/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Sol ici ta a realização de uma audiência com os moradores da rua João 
Cândido Ferreira da Rosa com obje tivo de realizar o calçamento da 
referida rua. Requerimento nº 154/2006 –  BANCADA DO PP-  Sol ici ta ao 

presidente do Detran a agilização do início do contrato de parceria sob nº 
de protocolo 72806-2006 devidamente encaminhado pela Rádio Itapuí 
para divulgação dos programas deste órgão Governamental . 
Requerimento nº 155/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a 

instalação de rede elétrica na Travessa José Maria na local idade de 
Serraria Velha beneficiando o Sr. Antônio Martins da Silva. Requerimento 
nº 156/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a instalação de rede 
elétrica na Travessa José Maria na local idade de Serraria Velha 
beneficiando o Sr. Felisberto Antunes dos Santos. Requerimento nº 
157/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  Voto de pesar pelo 

falecimento da Srª Rosane Fogaça Fraga. Requerimento nº 158/2006 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento 
da Srª Délcia Gil  Terres. Requerimento nº 159/2006 –  EDUARDO LIMA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Senhores Festeiros e 

organizadores da Festa Nossa Senhora das Graças realizada na data de 
07 de maio de 2006. Requerimento nº 160/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Sol ici ta  à gerência da CEEE com objetivo de que seja veri f icado 
a real  capacidade do transformador que atende a rua Jorge Sal tiél  e 
adjacências. Requerimento nº 161/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta 
informações sobre a previsão para o início da operação Samu -Salvar.  
Requerimento nº 162/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto 
de pesar pelo falecimento da Srª Gessi  Ledovina Gomes da Si lva. 
Requerimento nº 164/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos 
de Congratulações ao Departamento de Assistência Social  e 
Coordenadoria dos Grupos de Terceira Idade, bem como à rainha, 
Senhora Nair al tenetter e ao casal de di tadores, Eunice e Al jacir, do 
carnaval da Melhor Idade, evento real izado na data de 07 de maio de 
2006. Pedido de Providência nº 119/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta a construção de um abrigo na parada de ônibus na rua João P. da 
Luz em frente à pecuária Santa Rita. Ped ido de Providência nº 120/2006- 
EDUARDO LIMA DE SOUZA  –  Sol ici ta a colocação de, aproximadamente,  
10 anos às margens da rua Rubens das Neves na local idade de Costa da 
Miraguaia logo após o Mercado do Senhor do Senhor Daiçon. Pedido de 
Providência nº 122/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a troca 

de lâmpadas no KM 18 da RS-474 na localidade de Pinheirinhos em 
frente à residência dos Srs. Breno e Leandro. Pedido de Providência nº 
124/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a 
recuperação do calçamento com pedra i rregular na rua Daltro Filho em 
frente à Escola Estadual Gregória de Mendonça devido ao péssimo 
estado que se encontra. Solici ta também a mudança do local  da parada 
do ônibus em virtude de que quando há a chegada de dois ônibus no 
mesmo horário causa transtornos no trânsi to. Pedido de Providência nº 
125/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta reposição de lâmpadas e 
instalação de uma luminária no poste próximo ao ponti lhão local izado na 
rua Miguel Pereira dos Santos. Pedido de Providência nº 12 6/2006 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta que seja realizada uma 

operação tapa-buracos na rua João P. da Luz. Pedido de Providência nº 
127/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta o alargamento 
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da parte final da rua Dalton Pasquali  da Rosa. Pedido  de Providência nº 
128/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a recuperação, 
com a máxima urgência, da rua Ildefonso S. Braga. Pedido de 
Providência nº 129/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 
o ensaibramento e o patrolamento das estradas das  local idades de 
Chicolumã, Tapumes e Lombas. Pedido de Providência nº 130/2006 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a troca de Lâmpadas 

queimadas da rede de i luminação pública da localidade de Cancela Preta. 
Pedido de Providência nº 131/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 

Sol ici ta o conserto de um ponti lhão na estrada conhecida como “Beco dos 
Nazários” na localidade de Catanduvinha. Falou sobre o EXPEDIENTE  
DO DIA  o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no 
qual solici ta a construção de um abrigo  na parada de ônibus na rua João 
P. da Luz em frente à pecuária Santa Rita em virtude de que as pessoas 
ficam à mercê das intempéries do tempo. Da mesma forma referiu -se aos 
pedidos no qual sol ici ta a instalação de rede elétr ica na Travessa José 
Maria na localidade de Serraria Velha beneficiando o Sr. Fel isberto 
Antunes dos Santos, bem como na residência do Sr. Antônio Martins da 
Si lva, uma vez que os mesmos não possuem esse benefício. Sal ientou 
que o Governo Federal  tem o programa Luz para todos, acreditan do que 
os mesmos possam se enquadrar no referido programa. Quanto ao 
problema da APAE, disse que esta Casa deve procurar seus Deputados 
Federais, veri f icando a possibil idade de conseguir ajuda para a APAE. 
Ressaltou que a si tuação não pode permanecer deste  jei to, onde a 
entidade tem que estar, constantemente, mendigando ajuda para poderem 
executar o bri lhante trabalho que efetuam junto à sociedade. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Concordou com as palavras do Vereador Reni 

no que se refere ao bri lhante trabalho efetuado pela APAE. Sol ici tou, 
verbalmente, que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Educação 
sol ici tação para que sejam priorizadas as demandas relativas à Escola 
Estadual Gregória de Mendonça no que se refere à construção de salas. 
Sal ientou que estes são recursos alocados na consulta popular de 
2004/05, portanto solici ta prioridade neste repasse. Convidou a todos os 
Vereadores que subscrevam o mesmo, para que o plei to seja melhor 
representado. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao pedido de 

informações no qual sol ici ta qual a previsão para o início da operação 
SAMU-SALVAR. Sal ientou que a imprensa, ainda hoje, noticiava que 
algum rádio básico na Cachoeirinha havia saído para que algumas 
ambulâncias, UTIs móveis como a SAMU-SALVAR pudessem funcionar. 
Acredita que o município ainda não está incluído, porque estas 
ambulâncias têm um trabalho interligado em toda a grande Porto Alegre. 
Ressaltou que as ambulâncias do município de taquara e Glorinha 
também estão paradas. Sal ientou que a viatura que está no hospital deve 
ter custado, aos cofres públicos dos governos Federal  e Estadual, em 
torno de R$ 100.000,00. Disse ter sido informado que o Raio -x do 
hospital  está novamente quebrado, angustiando a população que 
necessi ta se deslocar para outro munic ípio, dependendo do caso, em 
ambulâncias. Disse não saber a quem compete a inclusão do município 
nesse rádio básico, se é o Estado, ou a Secretaria da Saúde se é o 
convênio com o município, mas acredita que o executivo vá em busca de 
informações. Referiu-se ao ofício oriundo do Secretário da Agricul tura, 
Sílvio Fofonka, sobre a marcha a Brasíl ia em apoio ao setor coureiro -
calçadista, onde o Presidente desta Casa acompanhará essa sofrida 
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classe. Sal ientou que quinhentos empregados i rão até Brasília com 
objetivo de fazer com que o Governo Federal acorde realmente para a 
di f iculdade por que passa a Indústria coureiro -calçadista. Ressaltou que 
algumas pessoas deixaram a agricul tura de lado para iniciarem uma nova 
vida no setor do calçado, mas agora nem mesmo par a a agricul tura 
poderão vol tar, porque é outro setor que está atravessando muitas 
di f iculdades. Destacou a di f iculdade por que passa, também, a indústria 
metal -mecânica que fornece máquinas para a agricul tura, por outro lado a 
Volkswagen que está fechando uma ou duas unidades no Brasi l , a crise 
na Varig, destacando que todos os setores estão atravessando 
di f iculdades, mas quando se lê um jornal , ou ouve-se rádio está o slogan 
do governo Federal  “Esse é um Brasi l  de Todos”. Salientou o edil  que 
esse é um Brasi l  de todos os desempregados, doentes, sem educação, 
sem amparo para estudar,  sem repasses para entidades como a APAE. 
Sal ientou o problema das pedreiras do município, onde esta Casa 
resolveu, em conjunto,  alguns problemas, mas os problemas persistem 
portanto entrou, novamente, em contato com o Ministério Público, mas 
não pôde ser recebido. Acredita que a Drª Paula será sensível  à si tuação 
desses trabalhadores que estão passando di f iculdades até mesmo para 
se alimentar, uma vez que muitas famíl ias dependem da reti rada da pedra 
para sobreviver. Disse que sexta -feira foram encaminhadas 21 sestas 
básicas, a pedido desta Casa, às famíl ias que estão passando 
necessidades em virtude do fechamento das pedreiras, onde o Sr. 
Prefei to determinou o encaminhamento das mesmas. Desejou sucesso ao 
presidente na sua ida a Brasília para que consiga bons resultados. Falou 
do grande desemprego por  que o Brasi l  está passando, onde pessoas de 
diversas classes sociais perdem seus empregos da noite para o dia, 
desestruturando famí l ias inteiras. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse ter participado da audiência pública com os 

arrozeiros que está atravessando uma crise que afeta a todos. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, que seja 

encaminhado um requerimento ao Diretor Geral da CEEE, bem como ao 
Gerente Regional da CEEE, sol ici tando informações sobre o EI 14544/03, 
EI 23965/04, EI 10841/05, EI 2395/05. Quanto ao EI 23965/04 disse estar 
buscando soluções desde 2004, uma vez que o transformador que foi  
colocado na época era 5 KBA porque atenderia cinco casas, atualmente 
existem 25 casas com o mesmo transformador que não comporta mais a 
demanda, queimando diversos eletrodomésticos. Sol ici tou que seja 
incluída, no pedido, a agilização dos processos ci tados, principalmente o 
EI 14544/03 que se refere à luz para todos. Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações aos Festeiros, 

Comissão Organizadora e à comunidade de Barrocadas pela brilhante 
Festa ocorrida no úl t imo domingo. Da mesma forma sol ici tou Votos de 
Congratulações à Comissão Organizadora e Festeiros pela brilhante 
Festa da Várzea ocorrida no úl t imo domingo. Sol ici tou a subscrição dos 
Votos de Congratulações do Vereador Eduardo no que se refere à Festa 
da localidade de Catanduvinha. Cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Acredita que nesta noi te sairá um encaminhamento para a 
realização de uma reunião com objetivo de discuti r os problemas da 
APAE. Desejou uma boa viagem ao presidente que acompanha rá os 
empregados do setor coureiro -calçadista na marcha a Brasíl ia, 
demonstrando o trabalho que vem sendo efetuado pelos Vereadores 
desta Casa. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
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Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  aos 
professores, alunos e pais dos alunos da APAE. Sol ici tou, verbalmente,  
i luminação pública com a troca de lâmpadas na rua Ildefonso S. Braga em 
frente ao número 1.031. Referiu -se ao pedido no qual solici tou o 
patrolamento da estrada de Chicolumã, Tapumes e Lombas em virtude da 
Festa, bem como Votos de Congratulações ao sucesso do Carnaval da 
Melhor Idade. Parabenizou a Secretária da Cultura e sua equipe pela 
brilhante festa valorizando o idoso, na qual foi fei ta a campanha da 
vacinação contra a gripe, que tem diminuído o índice de pacientes com 
pneumonia no hospital . Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou, 
verbalmente, ensaibramento e patrolamento na estrada de Morro Agudo 
em virtude da Festa que ocorrerá no dia 14 de maio. Disse ter sido 
convidado para representar esta Casa na marcha a Brasíl ia 
acompanhando o setor coureiro -calçadista que está atravessando uma 
crise muito grande. Sal ientou que o atual  governo tem arrebentado vários 
setores, principalmente do Rio Grande do Sul, em virtude de dar apoio 
somente aos bancos. Acredita que o excelente trabalho que vem sendo 
fei to por esta Casa está sendo ouvido pela comunidade, uma vez que 
muitas pessoas têm prestigiado as sessões da Câmara. Não havendo 
mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: Os requerimentos, bem como os pedidos verbais 

foram colocados, em bloco, em votação que foram aprovados por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 025/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Sol ici ta a real ização de uma audiência com os 
moradores da rua João Cândido Ferreira da Rosa com objetivo de realizar 
o calçamento da referida rua” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  aprovada por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 109/2006 –  “ACRESCENTA 
DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.946, DE 25 DE ABRIL DE 2006” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 110/2006 –  “ACRECENTA DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 
4.943, DE 25 DE ABRIL DE 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 111/2006 –  “ACRESCENTA 

DISPOSITIVO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.942, DE 25 DE ABRIL DE 2006” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 112/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 

MUNICIPAL, 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 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNIC IPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças Poder. PROJETO DE LEI Nº 113/2006 –  “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 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2 006” –  



 6 

Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação, 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse ter recebido uma excelente notícia, da parte do Sr. Vi tor 

Motim, de que serão enviados reforços de pol iciais cartorários, que 
atendem às demandas administrativas, apenas não foi  dado o prazo para 
a vinda destes policiais. Sal ientou que ao entrar em contato com o Sr.  
Motim declarou que o município necessi ta com urgência desses reforços,  
enquanto os aprovados no concurso real izado este ano pela Secretaria de 
Justiça e Segurança de Estado final izem a academia de formação e 
possam ser efetivados. Destacou o Edi l que este reforço signi ficará mais 
agil idade nos despachos de ocorrências, que consti tuem a maior  
demanda da Delegacia. Não havendo mais pronunciamentos nas 
Expl icações Pessoais o Sr.  Presidente passou à COMUNICAÇÃO DE 
LÍDER:  Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Fez um convite a todos os 
presentes para participarem da inauguração do diretório do PDT na Av. 
Paulo Maciel  de Moraes, bem como a comemoração dos 25 anos de 
fundação do partido em Santo Antônio que ocorrerá no dia 12 de maio às 
19 horas e 30 minutos. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou 
que os vereadores divulguem aos elei tores que não votem em branco, 
que escolham a pessoa mais sincera e honesta, uma vez que o voto em 
branco faz com que o elei tor coloque as mesmas pessoas novamente .  
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata, que após l ida e aprovada segue assinada.  


