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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos cinco dias do mês de junho de 2006 reuniram-se, ordinariamente, no 
plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: Clóvis 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio Jo sé 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 13ª 
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 
075/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Pode Executivo. Of. Mensagem nº 
080/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 081/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº 082/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 129/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

RECEBER EM DAÇÃO EM PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 130/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL, POR 

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 6.535,00, 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 131/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL AO CONVÊNIO 08/06, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 
CULTURA E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL JULIO COSTA NO ÂMBITO DA CONSULTA POPULAR, NO 
VALOR DE r$ 56.962,50. 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 
132/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO REFERENTE A REPASSE EFETUADO DO FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTE 
VALOR DEVERÁ SER REPASSADO PARA A ETAPA DA CAMPANHA 
NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, 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 
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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 133/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL REFERENTE AO RECURSO LIBERADO PELO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DO COMUDE –  
CONSULTA POPULAR, TENDO POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DO POSTO CENTRAL, 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. nº 
10218489/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde no valor de R$ 6.302,12 –  Ministério da Saúde. Of.  nº 
10281990/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde no valor de R$ 41.758,17 –  Ministério da Saúde. Of. 
nº 10276475/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros no valor 
de R$ 5.194,48 – Ministério da Saúde. Of. nº 47/2006 – Solici ta auxíl io 
por parte da Câmara Municipal  no sentido do cumprimento, por parte das 
empresas de ônibus, ao atendimento no serviço prestado em relação ao 
horário de entrada e saída dos alunos nos três turnos –  Direção da 
Escola Santo Antônio. Of. GAB/SEMA/643/2006 –  Encaminha parecer 
técnico em resposta ao of. 159/06 de autoria do Vereador Manoel Adam –  
Secretaria Estadual do Meio Ambiente. INDICAÇÃO Nº 037/2006  –
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E FERULIO JOSE TEDESCO -  
“Implantação de Posto de Saúde na local idade de Monjolo”. INDICAÇÃO 
Nº 038/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Convênio com a 

APAE visando o repasse mensal de R$ 10.000,00 para manutenção da 
mesma”. INDICAÇÃO Nº 039/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Contratação de um médico ecografista para o Posto de Saúde 
Central”. Requerimento nº 201/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta atendimento da Unidade Móvel de Saúde para as local idades de 
Taquaral  e Catanduva. Requerimento nº 202/2006 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta ao Gerente dos Correios que as correspondências sejam 
entregues no Loteamento Solar em virtude de já existi rem moradores no 
referido loteamento. Requerimento nº 203/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações à Comissão Organizadora, aos 

festeiros e comunidade pela festa do Divino Espíri to Santo ocorrida no 
dia 04 de junho p.p na local idade do Monjolo. Requerimento nº 204/2006 
–  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Festeiros, 
Comissão Organizadora e comunidade pela Festa em louvor à Nossa 
Senhora da Medianeira ocorrida no dia 04 de junho p.p na localidade de 
Boa vista. Requerimento nº 205/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta a possibil idade de incluir, no roteiro da Unidade Móvel de Saúde, 
as local idades de Morro Grande e Rincão do Capim. Requeri mento nº 
206/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- votos de congratulações 
à Administração Municipal , extensivo ao Deptº de Meio Ambiente pelas 
conquistas na área de polít ica ambiental . Requerimento nº 207/2006 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E FERULIO JOSE TEDE SCO- 

Sol ici tam informações sobre o andamento da instalação de uma unidade 
do PSF, no Posto de Saúde da Miraguaia, 2º Distr i to do Município. 
Requerimento nº 208/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM- Sol ici tam à Secretária Municipal de Saúde a 
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disponibil ização de serviços de saúde, através da instalação de salas de 
atendimento nas local idades de Morro Grande e Rincão do Herval . 
Requerimento nº 209/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
FERULIO JOSE TEDESCO, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Votos de Congratulações ao Lions 

Club e as Amigas do Hospital pela belíssima Janta Bai le realizada no dia 
02 de junho em benefício do Hospital  Municipal  e APAE de Santo Antônio. 
Requerimento nº 210/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos 
de Congratulações a Ilma Srª Ana Regina Gorski  Rodrigues, Presidente 
da Ação Mulher Progressista, pela bri lhante palestra ministrada na data 
de 1º de junho p.p.  nas dependências da Câmara Municipal . Pedido de 
Providência nº 173/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 
colocação de caçambas de material  com objetivo de levantar a estrada 
entre o Monjolo e o Passo da Forqui lha conhecida como estrada do Arroio 
Grande, pedido este sol ici tado pelo Sr. Marino Francisco. Pedido de 
Providência nº 174/2006 – CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a 
colocação de luminárias na rua Emil iano Gil  Portal entre o nº 07 e o nº 
80. Pedido de Providência nº 175/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- 
Sol ici ta a reposição de lâmpadas na Vi la Cohab. Pedido de Providência 
nº 176/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento e 
ensaibramento da rua São Joaquim partindo da esquina da rua Oscar 
Ferreira de Jesus no Bairro Cohab. Pedido de Providência nº 177/2006 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o calçamento da rua José Francisco 

Cardoso num trecho de aproximadamente 100 metros, no bairro Madre 
Teresa. Pedido de Providência nº 178/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta i luminação públ ica na 
localidade de Tapumes. Pedido de Providência nº 179/2006 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Sol ici ta o conserto com patrolamento e encascalhamento 
da estrada da Travessa Alvício entre as local idades de Evaristo e 
Quebrada do Rio dos Sinos. Pedido de Providência nº 180/2006 –  
CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta o alargamento da estrada de Bom 

Retiro, na localidade de Canta Galo, iniciando no entroncamento da 
mesma. Pedido de Providência nº 181/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta a revisão com troca de lâmpadas e se necessário troca de 
luminárias na rua Luiz Monteiro Filho. Pedido de Prov idência nº 182/2006 
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a colocação de 
luminárias na localidade de Içara do Montenegro e Montenegro. Pedido 
de Providência nº 183/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta o término da estrada do Montenegro que liga a localidade de 
Chapada. Pedido de Providência nº 184/2006 –  CLÓVIS GOMES 
SALAZAR- Sol ici ta a troca de lâmpadas no bairro Lomba da Páscoa na 

rua Urbano Mendes Fogaça. Pedido de Providência nº 185/2006 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a limpeza,  se possível  com 

canal ização da sanga às margens da rua Lothar Machado dos Reis. 
Pedido de Providência nº 186/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a construção de uma ponte nova em substi tuição a 
existente na rua Edemar S. Braga ou uma reforma subs tancial  da mesma. 
Pedido de Providência nº 187/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a troca das lâmpadas de i luminação públ ica que estão 

queimadas na rua Jorge Von Saltiél . Pedido de Providência nº 188/2006 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E FLÁVIO VO N SALTIÉL- Sol ici ta o 

agendamento da Unidade Móvel para atendimento junto às localidades de 
Tapumes e Lombas. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador FLÁVIO 
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VON SALTIÉL: Sol ici tou, verbalmente, ao Poder Executivo que 

encaminhe a esta Casa o incentivo à Empresa KL Calçados em virtude de 
que os empresários estão aguardando o que foi prometido pela 
Administração Municipal  inicialmente no valor de R$ 700,00 depois 
passou para R$ 400,00 e agora R$ 200,00. Salientou que a referida 
empresa tem 12 funcionários com objetivo de chegar a 40 funcionários. 
Ressaltou que com a fase de desemprego existente no País, acredita que 
há um descaso por parte da Administração Municipal . Em aparte falou o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Concordou com as palavras do 

Vereador Flávio, dizendo ter veri ficado junto ao João Alfredo que 
informou que o mesmo estava com a Suzana dependendo somente do 
impacto financeiro, mas até o presente momento não foi  encaminhado a 
esta Casa. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sugeriu que o 

incentivo venha no valor de R$ 700,00 que foi  o solici tado primeiramente,  
em virtude de que esta empresa gerará mais emprego. Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSÉ TEDESCO: Perguntou se o conselho já aprovou 
o valor solici tado. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL dizendo 

que já foi  aprovado pelo Conselho, e esta Casa está i rmanada no intui to 
de que haja geração de empregos no município. Sal ientou que o Poder 
Executivo deve negar se não puder dar o incentivo, mas não diga aos 
empresários que o projeto encontra-se na Câmara sem ter encaminhado o 
mesmo. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Referiu-se ao 
requerimento no qual solici ta Votos de Congratulações em comemoração 
ao dia do Meio Ambiente, extensivo ao Departamento do Meio Ambiente 
da Prefei tura pelo brilhante trabalho que vem efetuando no Município. 
Referiu-se às conquistas l idas pela Mesa, com a existência de um Plano 
Municipal do Meio Ambiente com a conquista da municipal ização. Com 
relação à resposta oriunda da Secretaria do Meio Ambiente, sobre o 
direi to do município conceder o licenciamento, disse que o momento é de 
reflexão em virtude dos vários pedidos efetuados pelos vereadores no 
que se refere à saúde, destacando o PSF (Programa de Saúde da 
Famíl ia) que traz a prevenção da saúde às comunidades com as agentes 
da saúde, bem como, o médico da famíl ia. Salientou que, juntando o Meio 
Ambiente com o PSF, resulta em prevenção. Disse que o bem maior da 
população, na sua visão, é a qual idade da água do ar. Disse que há dez 
anos quando foi  indicado para fazer parte do Comitê da Bacia do Rio 
Gravataí foi  alertado de que não se envolvesse com comitês porque nada 
era fei to, mas após alguns anos conseguiu conquistar amizades e alguma 
confiança, rendendo alguns serviços que estão dando retorno ao 
município. Ressaltou que o presidente do Comitê, atualmente, é 
Presidente do COREDE que ajudou o Edi l  a transferi r o município para o 
Corede da Região Metropol i tana. Salientou que o Departamento de Meio 
Ambiente do Município é muito importante em virtude de que nenhuma 
empresa consegue se instalar sem o l icenciamento ambiental . Ressaltou 
que Santo Antônio estará com uma maior rapidez no licenciamento. Disse 
ter descoberto que para o sistema de degraus nas pedreiras não existe 
legislação, somente uma determinação dos técn icos, onde inviabil iza o 
pessoal das pedreiras de trabalhar. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que trazer a liberação da mineração para o 

município fará com que os cidadãos que residem no município e sabem 
da si tuação dos mineradores, uma cul tura das mais antigas, onde as 
pessoas estão sofrendo com o fechamento das pedreiras, fiquem a par da 
si tuação. Ressaltou que os engravatados que ficam sentados em suas 
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cadeiras, fecham as pedreiras, f icando os trabalhadores sem trabalho, 
muitas vezes tendo que rastejar atrás da l iberação. Prosseguiu o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM  dizendo que os técnicos que 

ganham de três a quatro mi l  reais esquecem daqueles que ganham R$ 
600,00 para sustentar suas famíl ias, que são quem garantem seus 
empregos. Ressaltou a fel icidade dos mineradores quando souberam que 
o município faria concurso para geólogo. Em aparte falou o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que na época em que foi  Secretário da 
Agricul tura e Fomento Econômico, a Administração teve a ótica de 
enfocar esse grande problema que é o meio ambiente por saber que seria 
muito importante para todos num futuro próximo. Sal ientou que por isso 
houve a formação do quadro de pessoal do Meio Ambiente dentro da 
Secretaria, contando, hoje, com pessoal quali f icado para esse fim. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se aos pedidos no qual 
sol ici tou a troca das luminárias, pela primeira vez, em virtude de a 
l ici tação das novas lâmpadas chegaram, portanto o Poder Executivo está 
iniciando a reposição das mesmas.  Sugeriu aos demais Edis que façam 
seus pedidos de reposição de lâmpadas uma vez que as mesmas já 
chegaram. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do Dia o 
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 
129/2006 - “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A RECEBER EM DAÇÃO 

EM PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS BENS MÓVEIS, 
IMÓVEIS, SERVIÇOS E MATERIAIS DE INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Baixou na 
Comissão Única de Pareceres. PROJETO DE LEI Nº 130/2006 –  “ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL, POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE 
R$ 6.535,00, 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” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 131/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL AO CONVÊNIO 08/06, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA 
CULTURA E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL JULIO COSTA NO ÂMBITO DA CONSULTA POPULAR, NO 
VALOR DE r$ 56.962,50. 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” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 132/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A 
REPASSE EFETUADO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTE VALOR DEVERÁ SER 
REPASSADO PARA A ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE 
VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS 
Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
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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” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 133/2006 –  
“ABRE CRÉDITO ESPECIAL REFERENTE AO RECURSO LIBERADO 
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO S UL ATRAVÉS DO 
COMUDE –  CONSULTA POPULAR, TENDO POR OBJETO A AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DO POSTO CENTRAL, 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” –  Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  Disse que, segundo 
informações, hoje, os médicos têm di ficuldades em atender a demanda de 
pessoas que procuram o Posto de Saúde, pela fal ta de salas de 
atendimento. Manifestou a importância da Consulta Popular que está 
sendo cumprida, di ferentemente do Orçamento Participativo que não 
encaminhava o dinhei ro prometido. Sol ici tou que seja fei to o registro de 
que a Consulta Popular está sendo cumprida regiamente pelo governo 
Estadual. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo 
de lideranças. INDICAÇÃO Nº 037/2006  –MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM E FERULIO JOSE TEDESCO-  “ Implantação de Posto de Saúde na 

localidade de Monjolo”. - Colocado em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 038/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  “Convênio com a APAE visando 
visando o repasse mensal de R$ 10.000,00 para manutenção da mesma”. -  
Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 039/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Contratação de um médico ecografista para o Posto de Saúde 
Central”.- Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo 
de lideranças. Os requerimentos foram colocados, em bloco, em votação, 
não havendo manifestação Plenária, foram aprovados por unanimidade 
com acordo de l ideranças. Não havendo mais pronunciamentos d a Ordem 
do Dia o Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou-se à respeito da importância da 
Consulta Popular, no momento em que a cada mês e a cada ano vem 
dando o retorno ao município nas escolhas efetuadas pe la comunidade 
patrulhense. Salientou que em outros municípios inicia este despertar, já 
ocorrido no município de Santo Antônio. Ressaltou que ainda existem 
pessoas que não têm este conhecimento, portanto acredita ser função 
desta Casa divulgar cada vez mai s a importância da Consulta Popular 
para a vinda de recursos para o Município. Disse que com todas as 
di f iculdades por que vêm passando o Estado, parabeniza o governador 
por estar cumprindo com sua palavra, enviando os recursos votados pela 
população. Parabenizou o Presidente da Casa pela passagem do seu 
aniversário, coincidentemente no mesmo dia do Meio Ambiente. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Corroborou com as palavras do Vereador 
Ferulio no que se refere ao COREDE, em virtude do grande número de 
verbas que têm vindo para o município. Sal ientou a vinda de verba para a 
ampl iação do Hospital  oriunda do COREDE. Acredita na necessidade de 
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haver uma maior divulgação, por parte dos Vereadores, para que a 
população vote as demandas do COREDE. Em aparte falou o V ereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Sol ici tou que esta Casa busque 

informações junto à Prefei tura sobre todos os repasses que vieram para o 
município, com ampla divulgação para que a população vote as 
prioridades que definem valores junto à consulta popula r. Salientou que 
quanto mais voto,  mais acesso dentro do Orçamento do Estado. 
Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse ter recebido 
uma denúncia de um proprietário de farmácia de que, segundo 
informações do Conselho Regional de Farmácias do Rio G rande do Sul, 
há 4.719 farmácias e drogarias, 8.191 farmacêuticos no Estado do Rio 
Grande do Sul. Ressaltou que, agora, veio uma lei  federal  de que casa 
farmácia terá que ter dois farmacêuticos trabalhando seis horas cada um, 
com um piso salarial de R$ 1.350,00, totalizando R$ 2.700,00, mais os 
encargos resultará em R$ 5.000,00. Ressaltou que o farmacêutico não 
pode fazer uma injeção, nem atender no balcão, somente ficar para 
veri f icar as receitas controladas. Disse o Edi l  que um farmacêutico em 
cada farmácia seria o suficiente. Sal ientou que muitas farmácias não 
poderão atender essa exigência, terão que fechar, portanto muitas 
pessoas ficarão sem emprego. Manifestou a sua indignação com a 
si tuação apresentada. Disse ter ouvido o Ministro do Planejamento 
quando informou que foi  arrecadado com CPMF 29 bi lhões de reais no 
ano de 2005, para 2006 a previsão será de 32 bilhões de reais. 
Questionou onde está sendo apl icado todo esse dinheiro, em virtude de 
que a saúde está um caos, que é o setor que o dinheiro deve ria estar 
sendo apl icado. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, destacando a presença 
das mulheres. Referiu-se à Indicação na qual solici ta a contratação de um 
médico ecografista para o Posto de Saúde Central  onde são real izados 
exames dois dias por semana, por um profissional muito qual i ficado, mas 
que não estão sendo suficientes para suprir a demanda, em virtude da 
grande quantidade de pré-natais que são efetuados. Ressaltou que o 
índice de mortal idade em Santo Antônio está caindo, informando que há 
dois anos houve sete mortes, no ano passado três mortes e neste ano 
ainda não houve nenhuma morte, em virtude do bom pré -natal  que o 
município está oferecendo às gestantes. Somou -se aos Vereadores 
Flávio, Ferul io e Reni, sobre a importância da Consulta Popular. 
Parabenizou os Vereadores Ferulio e Manoel pela indicação sobre os PSF  
Que se refere ao Programa da Saúde à Famíl ia, onde é fei to um controle 
r igoroso pela equipe formada por médicos nutricionistas, psicólog os, 
enfermeiras e agentes comunitárias, que vão, até duas vezes por semana 
à casa dos pacientes detectando, fazendo um trabalho preventivo. 
Informou que o médico visi ta os pacientes uma vez por semana, para que 
não tenham que se dirigir até o Posto. Da mes ma forma, informou que o 
Governo Federal  encaminha uma verba tanto para a quali ficação da 
equipe profissional, bem como são encaminhados Kits de medicações, de 
três em três meses, diminuindo o gasto do município que também distr ibui  
medicamentos à população carente. Destacou o trabalho efetuado pelo 
Secretário do Planejamento,  Marco Aurél io, frete à Secretaria do 
Planejamento, em virtude de ter encontrado uma equipe de pessoas 
idosas que freqüentam o Posto de Saúde que até ontem não sabiam 
escrever e, hoje,  já estão lendo. Em aparte falou o Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Agradeceu o pedido de troca de lâmpadas na rua Jorge 



 8 

Von sal tiél , em virtude de ser a rua em que mora. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se à indicação na qual solici ta um 
convênio com a APAE visando o repasse mensal de R$ 10.000,00 para 
manutenção da mesma. Disse ter entrado em contato com a direção da 
APAE que o informou que com o repasse sol ici tado, todos os problemas 
da entidade seriam sanados. Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Com relação a si tuação da APAE, disse ter sido 

procurado, há um tempo atrás, por  um grupo de pais das crianças 
integrantes da APAE, os quais também procuraram o Sr. Prefei to, 
sol ici tando ajuda no transporte das mesmas. Sal ientou que, hoje, recebeu 
a resposta que além de terem recebido o transporte do Poder Executivo, 
também receberam uma contribuição, demonstrando a sensibi l idade da 
Administração Municipal . Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse ter  t ido essa informação, sal ientando 
que o objetivo da sua indicação vem ao encontro dos interesses dos pais 
e dos colaboradores da APAE, para que não necessi tem mais, todos os 
meses, sol ici tar a ajuda do Poder Executivo e da comunidade. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que o Poder 
Executivo não tem obrigação de efetuar o repasse, o faz pela 
sensibil idade que tem em ajudar essas crianças. Prosseguiu o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que se o município não 

tiver obrigação com uma esco la que trata crianças especiais, com quem 
mais terá. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse 

que o Município tem repassado este dinheiro com excelência. Prosseguiu 
o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que este 

m~es foi  repassado R$ 20.000,00, mas no mês que vem a APAE terá que 
bater, novamente, na porta de alguém. Ressaltou que em momento algum 
disse que o Sr. Prefei to não venha repassando o dinheiro. Com relação à 
consulta popular disse que a mesma iniciou em 1988, onde o governo  
anterior não fez funcionar o orçamento participativo, elogiando o atual  
governo que está cumprindo com as prioridades votadas pela população 
através da consulta Popular. Disse não lembrar de ter vindo nenhum 
centavo nos úl timos dois anos do Governo Olívio  do Dr. Paulo Bier. Em 
aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que 
para o município conseguir o Centro de Oftalmologia, conseguiu a 
assinatura da Secretária da Saúde da época, em uma resposta, mas o 
dinheiro não veio, portanto teve que enviar um novo requerimento 
anexando a cópia do documento assinado pela Secretária para que, 
depois de três anos o dinheiro fosse l iberado. Prosseguiu o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA:  Parabenizou o Vereador Reni 
pelo pronunciamento efetuado sobre os números do CPMF, sol ici tando 
que haja uma ampla divulgação, por parte da imprensa da câmara, sobre 
os números arrecadados com o CPMF para que a população cobre a 
aplicação do mesmo. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Agradeceu a 
presença das pessoas presentes no Plenário. Disse que esta Câmara tem 
procurado trabalhar, servindo da melhor maneira possível  a população 
patrulhense. Salientou que há 21 dias atrás a APAE uti l izou a Tribuna da 
Câmara divulgando as di f iculdades que enfrentam para manter a escola, 
deixando a todos muito tr istes. Disse que o governo Federal  deveria 
investi r muito mais nestas escolas para que estas pessoas, que são 
especiais, tenham uma educação condizente com a sua realidade. 
Ressaltou que as professoras que trabalham na escola, cedidas  pela 
Prefei tura Municipal , percebem uma remuneração menor do que àquelas 
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que trabalham no Ensino Fundamental  do Município. Disse que, após 
procurarem esta Casa, ao Vereador Manoel e à presidência, solici tando 
uma maneira do município ajudar no repasse à Escola em virtude dos 
parcos recursos existentes, conseguiu marcar uma audiência para sexta -
feira com o Sr. Prefei to Municipal , que, como sempre foi  muito sensível , 
também entrou em contato com a FAMURS, que após enviou uma 
mensagem dizendo que desde 2004 há uma lei , promulgada em 2006, que 
permite que todas as professoras que trabalham com crianças especiais 
percebam a mesma remuneração que as professoras do município. 
Sal ientou que essa é mais uma luta desta Casa. Da mesma forma disse 
que o problema do transporte das crianças também foi  debatido com o Sr.  
Prefei to, que prometeu a recuperação da Kombi uti l izada, bem como 
disponibil izaria uma verba de R$ 900,00 por mês para o combustível .  
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse 
que todas as pessoas devem escolher bem os parlamentares nas 
próximas eleições, alertando para que ninguém vote em branco, que a 
comunidade escolha as pessoas mais decentes, evi tando colocar os 
Deputados que roubaram a população brasileira. Da mesma forma 
sol ici tou que a comunidade escolha bem o presidente, em virtude de que 
o atual  até pode ter melhorado algumas coisas, mas piorou muitas outras 
coisas. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que 

está havendo uma mobi l ização por parte da Associação dos Magistrados 
do Brasi l , OAB e Ministério Público que estão efetuando uma campanha 
contra o voto nulo. Acredita que a população deve escolher bem seus 
candidatos, evi tando que pessoas corruptas cheguem ao poder. 
Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que o grande 
problema que ocorre no País é a impunidade. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada.  


