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AT A DA 12ª  REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES  

 
 

Aos vinte e 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, Feru lio 
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 
sol ici tou ao Exmo Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 11ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Fez o uso da Tribuna Livre a Secretária da Saúde, Nara 
Diedrich, explanando sobre assuntos da área da Saúde. Em ato contínuo, 
o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretario que procedesse a 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 069/2006 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 070/2006 –  
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 072/2006 
–  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
074/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 119/2006 –  “DISPÕE SOBRE INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES 
AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” .-  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 120/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁR IAS 
PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 121/2006 –  “ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL DE 11 
DE ABRIL DE 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 122/2006 –  

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA 
AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 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 123/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 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. Ofício 
Circular nº 066/06/SMSAS –  Sol ici ta espaço na Tribuna Livre para tratar 
de assuntos relativos à saúde –  Nara Diedrich. Comunicado nº 
CM062163/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 175,00. 
Convite para Assembléia Públ ica Municipal  dia 24 de maio no Ginásio 
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Municipal  com a finalidade de votar prioridades locais referentes ao 
processo de participação popular 2006-2007 –  Administração Municipal . 
Ofício nº 0904/2006 –  Libera recursos financeiros apl icados e bloqueados 
na Caixa no valor de R$ 58.500,00 –  Caixa Federal . Ofício nº 444/2006 –  
Encaminha quadro de pessoal relativo ao úl t imo dia do semestre civi l 
anterior, conforme estabelecido na Lei Orgânica Municipal , artigo 58, 
parágrafo 11, letra “b”  –  Poder Execut ivo. Comunicado CM062162/2006 –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor R$ 7.047,39 –  Ministério da 
Educação. Ofício encaminhando comparativo do valor bruto da produção 
da lavoura arrozeira do Rio Grande do Sul –  Associação dos Arrozeiros. 
Of. 011/2006 –  Resposta ao requerimento do vereador Flávio Von Saltiél 
no que se refere à colocação de uma caixa de coleta de correspondências 
na localidade de Miraguaia –  Correios. Ofício da Brasi lTelecom com 
resposta ao requerimento nº 129/2005 de autoria da Vereadora Jacira 
Conceição dos Santos. Comunicado nº CM060045/2006 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 175,00 –  Ministério da Educação. Of. nº 
10165787/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. 
Of. nº 10165788/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.029,87 –  
Ministério da Saúde. INDICAÇÃO Nº 032/2006  –  MARLON SILVA DE 
SOUZA-  “Destinar para a local idade de Barrocadas e arredores a próxima 
patrulha mecanizada (equipada com grade, arado e roçadeira) que for 
adquirida pela administração municipal”. Requerimento nº 181/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a repintura das faixas de segurança 

no perímetro urbano de todo o município. Requerimento nº 182/2006 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Sr. Marcos Antônio 

Campesato a construção de um abrigo na parada de ônibus em frente aos 
nºs 880 e 872 na rua Francisco J. Lopes perímetro urbano da Rs -030. 
Requerimento nº 183/2006 –  FERULIO JOSÉ TEDESCO- Sol ici ta à Srª 
Nelci  Mul ler, Secretária Estadual de Educação, prioridade na lib eração 
dos recursos previstos no Projeto 084193-1900/05 da Escola Estadual 
Gregória de Mendonça. Requerimento nº 184/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta a possibil idade de executar o projeto aprovado na 
CEEE sob o EI nº 41036, que visa a implantação de r ede baixa de, 
aproximadamente, 250 metros no entroncamento da RS-030 com a 
estrada da localidade de Chicolomã, possibil i tando a instalação de 
i luminação pública neste local . Requerimento nº 185/2006 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Sol ici ta ao Gerente de Operações da METROVIAS a 

instalação de sinal ização e redutores de velocidade no acesso à rua 
Teobaldo Luiz Machado, da Pedreira São Joaquim. Requerimento nº 
186/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Reitera os pedidos nºs 154, 169 e 
202/2005 enviados nos dias 02, 09 e 30 de maio de 2005, 
consecutivamente, em virtude de que até o presente momento nenhuma 
resposta foi  encaminhada a esta Casa. Requerimento nº 187/2006 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de uma sinaleira 
no cruzamento da rua Professora Rubina Colombo com a rua João P. da 
Luz. Requerimento nº 188/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a 
colocação de um Telefone Públ ico no cunhal das ruas São Manoel e São 
Bento, Bairro Cohab. Requerimento nº 189/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta um estudo com objetivo de discipl inar o trânsi to 
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na conjunção das ruas Astrogi ldo M. da Rosa, Bolívia e Salvador Jesus 
de Oliveira. Requerimento nº190/2006- Requerimento nº 190/2006 – 
CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta às Operadoras de Telefonia Móvel 

Vivo, Claro, Tim e Brasi lTelecom, com objetivo de sol ici tar - lhes um 
estudo sobre a possibil idade de instalação de antena de celular visando 
atingir as local idades de Sertão do Montenegro, Içara, Al to Ribeirão, Al to 
Chapada, Montenegro e Ribeirão do Meio. Requerimento nº 191/20 06 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta informações sobre a 
previsão para abertura do Centro de Atendimento às pessoas portadoras 
de câncer e seus famil iares. Requerimento nº 192/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Voto de pesar pelo falecimento do Sr.  
Adriano Luiz da Silva. Requerimento nº 193/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS-  Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Vi lmar Fofonka. 
Pedido de Providência nº 137/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Sol ici ta o conserto do calçamento das ruas, bem como a colocação  de 
canos de esgoto em todas as ruas da Vi la Assis Brasil , especialmente na 
rua Arlindo de Fraga que os esgotos correm à céu aberto. Pedido de 
Providência nº 138/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 
conserto do calçamento das ruas Daltro Fi lho e Franci sco Flores Alvarez. 
Pedido de Providência nº 139/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Sol ici ta o patrolamento da estrada Remi Assis em Passo do Sabiá. 
Pedido de Providência nº 140/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento das estradas que ligam as 
localidades de Arroio da Madeira passando por Serraria Velha, Porto 
Ramos, Taquaral , Catanduva Grande, Data e Alto Data. Pedido de 
Providência nº 141/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o 
patrolamento e o ensaibramento das estradas que l iga m as localidades de 
Catanduvinha, Roça Grande, Morro Agudo, Miraguaia, Costa da Miraguaia 
e Imbiruçu. Pedido de Providência nº 142/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA-  Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estradas que 
l igam as localidades de Barrocadas, Chicolomã, Tapumes, Lombas, Morro 
Grande, Rincão do Capim e Esquina dos Morros.  Pedido de Providência 
nº 143/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento da estrada principal da localidade de Morro Grande, 
passando por Içara até o município de Caraá. Pedido de Providência nº 
144/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  Sol ici ta a substi tuição das 
lâmpadas queimadas nas local idades de Barrocadas e Chicolomã. Pedido 
de Providência nº 145/2006 – MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 
recuperação da camada asfál t ica da rua João P. da Luz. Pedido de 
Providência nº 146/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 
instalação de iluminação públ ica nas local idades de Morro Agudo e Roça 
Grande. Pedido de Providência nº 147/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 

rua ao lado da sorveteria da localidade de Lomba Vermelha, indo à 
esquerda em direção à local idade de Cantão. Pedido de Providência nº 
148/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta a 
construção de um abr igo na parada de ônibus em frente aos prédios 880 
e 872 na rua Francisco J. Lopes. Pedido de Providência nº 149/2006 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o ensaibramento na rua 

que inicia na propriedade do Sr. João Cota em direção à propriedade do 
Sr. Adão Leandro, bem como a l impeza de um valo, uti l izado como 
escoamento de esgoto existente na referida rua; Ensaibramento da rua 
Vi la dos Píndios; Ensaibramento das ruas do Loteamento próximo ao 
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Calçados Canabi na localidade de Evaristo. Pedido de Provid ência nº 
150/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a troca de lâmpadas na 
rua Rio de Janeiro no Loteamento Osolopes. Pedido de Providência nº 
151/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a construção de um 
abrigo na parada de ônibus local izada em frente ao C entro de Compras 
Gomes. Pedido de Providência nº 152/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici ta o conserto da rede de esgoto na rua Tio Bri to no bairro Madre 
Teresa próximo à Escola Madre Teresa. Pedido de Providência nº 
153/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Solici ta a recuperação da camada 

asfál t ica na estrada da pedreira São Joaquim na local idade de Barro 
Vermelho. Não havendo pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 002/2006 –  “ALTERA DISPOSIT IVO DA LEI 

MUNICIPAL 2.546/92 –  QUE DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 120/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 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” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 121/2006 –  
“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL DE 11 DE ABRIL DE 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 122/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SO BRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 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” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 123/2006 –  
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO ÁRA 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” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação  
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 032/2006  - MARLON SILVA DE SOUZA-  

“Destinar para a local idade de Barrocadas e arredores a próxima patrulha 
mecanizada (equipada com grade, arado e roçadeira) que for adquirida 
pela administração municipal” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. Os requerimentos foram colocados em bloco em 
votação, não havendo manifestação Plenária, f oram aprovados por  
unanimidade com acordo de l ideranças. O Vereador Ferul io Jose Tedesco 
sol ici tou vistas ao PROJETO DE LEI Nº 067/2006 que “DÁ 
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DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”  de autoria do Vereador RENI GERMANO DA SILVA  
conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal . Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Disse que o pedido do Vereador Reni Germano sobre o esgoto a 
céu aberto na Vi la Assis Brasil  o alertou sobre as precárias condições 
que algumas pessoas ainda vivem no município. Com relação ao pedido 
no qual solici ta o ensaibramento na rua que inicia na propriedade do Sr. 
João Cota em direção à propriedade do Sr. Adão Leandro, bem como a 
l impeza de um valo, uti l izado como escoamento de esgoto existente na 
referida rua; Ensaibramento da rua Vila dos Píndios; Ensaibramento das 
ruas do Loteamento próximo ao Calçados Canabi na local idade de 
Evaristo. Disse ter sol ici tado o ensaibramento , mas a estrada foi  
patrolada. Referiu-se à eleição da criação da Associação dos moradores 
do bairro Saibreira, Sr. José, em virtude de ter sido uma eleição bonita, 
onde os trabalhos foram efetuados pelo Ademar Speranza, bem como 
pelo Marcelo Fahrion. Sali entou que o referido bairro está, praticamente,  
dentro da água, em condições precárias. Ressaltou que o referido bairro 
está aguardando providências por parte do Poder Executivo. Segundo 
informações em época de eleições muitas promessas são fei tas, mas 
após as mesmas, nenhuma é cumprida. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Referiu-se ao evento, Pacto pelo Rio Grande, ocorrido no clube 
Recreativo Patrulhense, com a part icipação da sociedade, Deputado 
Záchia, Presidente da Assembléia, Deputado Alceu Moreira, Deputad o 
Pietroski . Disse que as propostas apresentadas pelos grupos de trabalho, 
foram muito proveitosas, com a riqueza de idéias. Sal ientou que se 
houver um compromisso polít ico, esteja quem estiver à frente do governo, 
bem como pelos pol íticos da Assembléia Legislativa, do Judiciário,do 
Ministério Público, dos Prefei tos e Vereadores, pode ser possível  o 
encaminhamento da solução do Rio Grande do Sul, mesmo que para isso 
existam idéias divergentes que possam causar um racha na briga com o 
Poder Central . Ressaltou que a si tuação que se encontra o Estado não é 
responsabil idade de um ou outro, mas todos os partidos que passaram 
pelo Governo do Estado, com suas parcerias. Acredita na necessidade de 
se ter uma posição muito fi rme ao tratar da coisa públ ica, justamente  no 
momento mais di fíci l  por que passa o Estado com dívidas de anos atrás,  
que consomem 18% do orçamento do estado. Disse que se o próximo 
presidente não cumprir coma Lei Candir, ou com os compromissos que 
têm com o Estado, deverá haver um rompimento do Es tado com o 
Governo Federal . Manifestou a necessidade de se enxugar a máquina 
pública, cortar al tos salários, fazer cumprir a lei , para que haja a 
redenção do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Deputado Buzatto,  
se a Assembléia Legislativa conseguir, pa ra o segundo turno ao governo 
do Estado, um plebisci to para que os próximos governadores cumpram as 
propostas, possivelmente o Estado será recuperado. Vereador FERULIO 
JOSÉ TEDESCO: Rati f icou as palavras do Vereador Flávio no que se 

refere ao Pacto pelo Rio Grande, por entender ser de extrema val idade o 
ato real izado, esperando que as propostas saiam da esfera pol ít ica e 
sejam abraçadas pelas entidades civis de toda a ordem. Disse que desse 
pacto sairão idéias convergentes. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que esta Casa está orgulhosa de ter t ido os 
Vereadores Ferulio e Flávio fazendo parte dos grupos de trabalhos com 
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muita propriedade e conhecimento. Prosseguiu o Vereador FERULIO 
JOSÉ TEDESCO dizendo que, de alguma forma, cada um deu sua 
opinião, com idéias claras sobre o que está acontecendo ou fal tando. 
Disse que a solução é a briga com o Governo Federal  no que se refere à 
renegociação das dívidas, a questão dos precatórios, a venda dos 
imóveis não uti l izados para o pagamento dos precatórios. Disse que por 
já haver um entendimento com o setor da Indústria e comércio visando 
juntar o que já está sendo fei to como a agenda posi tiva, onde os 
empresários proporão aos novos governantes, a parti r do ano que vem,  
para que possa haver uma união  de interesses com a formulação de um 
documento para que os próximos governantes tenham a segurança de 
que a população autorizou o que eles realizarão. Comunicou que o 
Presidente do PMDB recebeu correspondência do Gabinete do Deputado 
El izeu Padilha, após um trabalho efetuado pela Bancada do PMDB,  
principalmente do Vereador Manoel Adam, no que se refere a vinda de 
uma emenda parlamentar de R$ 110.000,00 destinada ao município, 
sendo R$ 60.000,00 para a área da saúde e R$ 50.000,00 para a 
Assistência Social .  Salientou que a Bancada trabalhará para que o Poder 
Executivo encaminhe os projetos.  Comemorou a l ici tação ocorrida no dia 
19 na Cel ic que permiti rá o asfal tamento completo da rua João P. da Luz.  
Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  

Disse que já estão l impando as laterais da rua João P. da Luz.  
Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO : Espera que o Poder 

Executivo sinalize muito bem a referida via, uma vez que um bom asfal to 
traz ótimos benefícios, mas os motoristas também correm um pouco mais. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Demonstrou a sua 
satisfação por ter participado do Pacto pelo Rio Grande ocorrido na 
úl t ima sexta-feira. Acredita que esta é a forma como a sociedade deveria 
discuti r seus problemas, na busca de opiniões. Manifestou o seu orgulho 
pela presença dos Secretários de Estado, Deputados, pessoas de outras 
regiões. Salientou que representaram os grupos, dois Vereadores, a 
Procuradora do Município, o Paulinho, funcionário concursado do 
município, cada um fazendo parte de um grupo. Deixou registrado o 
resultado que o Pacto pelo Rio Grande deixará no Estado, por ser um 
momento único em Santo Antônio. Pediu a Deus que isso, realmente,  
tenha uma continuidade, trazendo os resultados que o Estado necessi ta. 
Com relação à emenda de R$ 110.000,00 disse que esse foi  o resultado 
da ida dos Vereadores a Brasíl ia, com a certeza de que a mesma virá por 
ser uma emenda individual. Salientou que esse é o modelo que o Governo 
Federal tem de repassar o dinheiro aos municípios, já que re colhe 75% a 
80% de todo o imposto arrecadado. Sal ientou que esse é o modelo que a 
população vai  ter para dizer como quer que seja o sistema de 
organização da sociedade. Acredita que no momento em que os grupos 
estavam dando suas opiniões e idéias que serão  ti radas as conclusões. 
Referiu-se ao Deputado Buzatto por ser um cidadão de boa índole e que 
tem muito conhecimento, disse que se sair tudo bem, onde os partidos 
entendam que isso não é pol ít ica, o referendo poderá ser colocado em 
lei . Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 
Disse que o quinto grupo foi  representado pelo Pol icial  Civil  João Carlos. 
Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que o 
Presidente da Assembléia, Carlos Záquia, elogiou os trabalhos que 
estavam sendo fei tos nos grupos que estavam formados por pessoas de 
diversos segmentos da sociedade. Prosseguiu o Vereador MANOEL LUIZ 
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DAS NEVES ADAM dizendo que o grupo a que pertencia também era 

heterogêneo. Registrou a importância do Pacto que está sendo real izado, 
onde os diversos segmentos da sociedade estão acreditando na idéia 
lançada. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse ter participado do 
Pacto pelo Rio Grande, dizendo que as matérias tratadas foram muito 
interessantes. Sal ientou que as idéias que ocorreram, pa rti ram de 
pessoas da comunidade que sabem o que estão necessi tando. 
Questionou porque a maioria dos Deputados, inclusive do seu partido, 
não estava participando se a reunião referia -se a um Pacto pelo Rio 
Grande. Acredita que a maioria dos Deputados que es tavam presentes 
era do PMDB. Em parte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Disse que se a maioria dos Deputados estivesse presente a 
população entenderia como um momento pol ít ico. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ter participado do 
lançamento, em Porto Alegre, do Pacto pelo Rio Grande dizendo ter saído 
um pouco frustrado em virtude de que foi  apresentado um teatro, após 
todos subiram ao palco, mas ninguém falou nada, apenas foi  di to que o 
que estava ocorrendo era o Rio Grande e  não polít ica, por isso nenhum 
parlamentar usou o microfone, sal ientando que isso foi provado em Santo 
Antônio. Prosseguiu o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA  dizendo que 
os Deputados não necessi tavam falar, mas sim escutar as opiniões e 
necessidades de cada relator dos grupos formados. Acredita que se esse 
pacto for fei to em todo o Estado, a opinião será a mesma para a 
organização da administração públ ica do Estado. Disse que se tivesse 
mais Deputados presentes na reunião, poderiam receber a opinião e as 
idéias do povo. Registrou a importância da representatividade dos 
partidos no município, quando há a união na busca de recursos para o 
município, nas visi tas aos Ministérios e Gabinetes dos Deputados, 
independente de partido. Anunciou a vinda da emenda do Depu tado Júl io 
Redecker no valor de R$ 50.000,00 em favor do município, com a 
participação de todos os Vereadores desta Casa que estavam presentes 
em Brasíl ia. Da mesma forma manifestou -se a respeito de uma emenda 
do gabinete da Deputada Yeda Crusius, em favor  da saúde no valor de R$ 
80.000,00, que deverá estar chegando nos próximos dias. Vereadora 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Somou-se aos pedidos do Vereador 

Reni Germano no que se refere ao esgoto da Vi la Assis Brasi l , uma vez 
que há quinze dias já havia fei to  um pedido no mesmo sentido. Sal ientou 
ter visi tado a referida vi la onde percebeu que as crianças brincam no 
local  onde corre o esgoto podendo causar sérias doenças. Com relação 
ao valo localizado ao lado do Posto de Saúde, disse já ter efetuado a 
l impeza do mesmo há tempos atrás, em virtude do mau cheiro que exala. 
Sol ici tou informações de quando será aberto o centro de atendimento às 
pessoas portadoras de Câncer, bem como a seus famil iares tendo em 
vista ser este o grande mal do século que, infelizmente, não tem cura,  
tendo as pessoas que se dir igir a Porto Alegre para fazer quimioterapia e 
radioterapia. Acredita que tendo um local para apoiar as pessoas 
portadoras de câncer, bem como suas famíl ias, será muito bom. Sal ientou 
que a Liga Feminina de Combate ao Câncer presta um excelente serviço 
às pessoas portadoras de câncer, também ajuda a conseguir os exames 
para as pessoas carentes, poderia ajudar neste centro. Sal ientou o 
excelente trabalho de prevenção efetuado pelo Posto de Saúde. Disse ter 
recebido a resposta de que este centro já estaria sendo providenciado, 
portanto sol ici ta a agilização no centro de saúde para ajudar as pessoas 
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que necessi tam de um ombro amigo nesta hora tão di fícil . Convidou todos 
os Vereadores a participarem, no dia 28 de maio, da  Festa de Tapumes. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Justi f icou a sua ausência na 

reunião de sexta-feira onde foi  realizado o Pacto pelo Rio Grande, em 
virtude de ter estado doente com febre al ta. Disse ter a certeza de que o 
evento foi  um sucesso pela quali dade das pessoas que participaram do 
mesmo. Fez um convite para todos participarem na quinta -feira às 09:30 
horas no Plenário Euzébio Barth, para Audiência Pública que tratará 
sobre a Reativação do Crédito Educativo Estadual (PROCRED). Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou a presença 
de todos os Vereadores em virtude de que esta Audiência está sendo 
fei ta pela Câmara de Vereadores, em âmbito Estadual. Prosseguiu o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Agradeceu o apoio desta Casa no 

sentido de que o evento se tornasse viável . Salientou que esse evento é 
pioneiro em todo o Estado, onde foi  sugerida uma mobi l ização em todo o 
Estado partindo do interior até a capital no sentido de pressionar o 
Governo do Estado, para que a lei do PROCRED seja cumprida, o que 
não está ocorrendo desde o ano de 1998. Ressaltou que esse crédi to 
faci l i tará a muitos jovens que não têm como pagar uma faculdade, 
estudar e se especializar. Disse que a partir de amanhã, esta Casa 
entrará em contato com as diversas entidades convidadas a participar 
deste Evento. Manifestou a necessidade dos doze participantes da 
Comissão de Educação estarem presentes na audiência. Em aparte falou 
o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que o assunto a ser  
tratado na audiência é da maior relevância, em virtude da educação ser  
prioridade na vida de todo o cidadão. Sal ientou que o modelo da 
Universidade Federal  contempla apenas quem não precisa, aquele que 
pode pagar três a quatro cursinhos. Acredita na necessidade de uma 
maior aval iação por  parte da Universidade. Parabenizou o Vereador pela 
iniciativa em tentar uti l izar o dinheiro públ ico estadual na reativação do 
Crédito Educativo, mas acredita na necessidade de se buscar uma 
extensão da Universidade Federal para o Município. Prosseguiu o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Parabenizou o Vereador pelas 

palavras, mas acredita que o foco da reunião não deveria ser mudado na 
audiência de quinta-feira. Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Disse que isso poderá ocorrer em uma outra 
oportunidade. Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 

Acredita na necessidade de se fazer uma pressão nos polít icos,  
principalmente em época de eleições, se sintam pressionados e abram 
essa perspectiva de reabertura do crédi to. Sal ientou que o chefe d a Casa 
Civil  se mostrou sensível  em reabrir este programa de uma forma 
gradativa já a parti r do segundo semestre deste ano. Disse que Santo 
Antônio será lembrado pelo pioneirismo na reabertura deste crédi to 
educativo. COMUNICAÇÃO DE LÍDER:  Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Sol ici tou a todos os Vereadores que participem na votação da 

escolha das prioridades da consulta popular na próxima quarta -feira. 
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata, que após l ida e aprovada segue assinada.  


