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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e seis 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 
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 16ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº 099/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 100/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 152/2006 – “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE D ISPÕE 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 153/2006 –  “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. PROJETO DE LEI Nº 154/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO SEDAC 
01/06 COM A SECRETARIA DA CUL TURA DO ESTADO PREVENDO A 
RESTAURAÇÃO DA FONTE IMPERIAL, 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.  
078/2006 –  Resposta ao requerimento nº 207/2006 de autoria dos 
Vereadores Ferulio Tedesco e Manoel Adam –  Secretaria Municipal  da 
Saúde. Ofício nº 079/2006 –  Resposta ao requerimento nº 208/2006 de 
autoria dos Vereadores Ferul io Tedesco e Manoel Adam. - Secretaria 
Municipal  de Saúde. Ofício nº 080/2006 –  Resposta ao requerimento nº 
205/2006 de autoria do Vereador Reni Germano da Si lva. - Secretaria 
Municipal  de Saúde. Ofício nº 081/2006 –  Resposta ao requerimento nº 
201/2006 de autoria do Vereador Reni Germano da Si lva. - Secretaria 
Municipal  de Saúde. Ofício nº 082/2006 –  Resposta ao requerimento nº 
188/2006 de autoria dos Vereadores Flávio Von Saltiél  e Jacira conceição 
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dos Santos.- Secretaria Municipal  de Saúde. Ofício nº 083/2006 –  
Resposta ao requerimento nº 037/2006 de autoria dos Vereadores Ferulio 
Tedesco e Manoel Adam.- Secretaria Municipal  de Saúde. Ofício nº 
084/2006 –  Resposta ao requerimento nº 039/2006 de autoria da 
Vereadora Jacira Conceição dos Santos. - Secretaria Municipal  de Saúde. 
Ofício nº 085/2006 –  Resposta ao requerimento nº 161/2006 de autoria do 
Vereador Flávio Von Saltiél . - Secretaria Municipal  de Saúde. Ofício do 
Ministério da Educação informando sobre a celebração do convênio nº 
816683/2005 em 27/12/2005 relativo ao processo nº 23400.021862/2005 -
81 com a APAE de Santo Antônio no valor total  de R$ 4.787,80. Of. 
resposta DI-8306 –  Resposta ao requerimento nº 165 de autori a do 
Vereador João Cezar de Souza –  BrasilTelecom. Ofício nº 
1100/06/GIDUR/PO –  Encaminha l iberação de recursos do programa 
Morar Melhor no valor de R$ 18.825,01 –  Caixa Federal . Of. nº 
10354605/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 803,04 –  Ministério da Saúde. 
Of. nº 10368984/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 803,04 – 
Ministério da Saúde. Of. nº 10358307/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
5.194,48 –  Ministério da Saúde. Ofício nº 10363580/MS/SE/FNS –  Informa 
a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 6.302,12 –  Ministério da Saúde. Of. Vereadora Jacira Conceição 
dos Santos sol ici tando trinta dias de l icença de interesse, a contar de 01 
de julho de 2006. PROJETO DE LEI Nº 155/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA E EDUARDO 
LIMA DE SOUZA-“CRIA ELEIÇÃO E POSSE AO PREFEITO E VICE-

PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MIRINS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
INDICAÇÃO Nº 046/2006  –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“Abertura de uma sala de atendimento de saúde na localidade de 
Tapumes”. INDICAÇÃO Nº 047/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS-“Grati ficação especial  para o servidor que possuir uma 
quali f icação específica atinente ao cargo ocupado”. INDICAÇÃO Nº 
048/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Aquisição de uma área 

de terra visando a construção de casas populares a pessoas de baixa 
renda”. INDICAÇÃO Nº 049/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

“Construção de uma Escola de Educação Infantil  Passo dos Ramos”.  
Requerimento nº 229/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de pesar 

pelo falecimento da Srª Marlene Sirle i Ramos. Requerimento nº 230/2006 
–  JÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Ademar Martins Ramos. Requerimento nº 231/2006 –  PODER 
LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Marlene Sirlei 
Ramos. Requerimento nº 232/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta 
a Brasi lTelecom a instalação de um TP com cartão na local idade de Boa 
Vista em Portão I em frente à escola. Requerimento nº 233/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Deputado Federal  José Otávio 

Germano que interceda junto ao Sr. Fernando Lemos, Presidente do 
Banrisul , para que proceda à doação de equipamentos de informática às 
Escolas Estaduais do Município. Requerimento nº 234/2006 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Deputado Estadual Jerônimo Goergen que 

interceda junto ao Sr. Fernando Lemos, Presidente do Banrisul , para que 
proceda à doação de equipamentos de informática às Escolas Estaduais 
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do Município. Requerimento nº 235/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta ao prefei to Municipal  que entre em contato com o Sr . Fernando 
Lemos, Presidente do Banrisul , para que proceda à doação de 
equipamentos de informática às Escolas Estaduais do Município. 
Requerimento nº 236/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Sr. 

Prefei to Municipal  que aumente o número de vagas nos cur sos de 
informática já oferecidos pelo município, aos estudantes das Escolas 
Municipais. Requerimento nº 237/2006 –  PODER LEGISLATIVO –  Voto de 
pesar pelo falecimento do Sr. Anercino Machado dos Santos. 
Requerimento nº 238/2006 –  BANCADA DO PP- Votos de Congratulações 
ao Deputado Federal  José Otávio Germano, pelo envio de R$ 30.000,00 
oriundos de uma emenda parlamentar individual a favor da área da saúde 
do município. Requerimento nº 239/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta ao Deputado Federal , José Otávio  Germano, o envio de um ofício 
ao Secretário de Estado da Fazenda, Ário Zimmerman, para que proceda 
à liberação dos recursos financeiros oriundos do COREDE em favor do 
município. Requerimento nº 240/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA -  

Sol ici ta ao Deputado Estadual, Jerônimo Goergen, o envio de um ofício 
ao Secretário de Estado da Fazenda, Ário Zimmerman, para que proceda 
à liberação dos recursos financeiros oriundos do COREDE em favor do 
município. Requerimento nº 241/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de 

pesar pelo falecimento do Sr. Laerte Luiz Ramos Peixoto. Requerimento 
nº 242/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento da 
Srª Angél ica Maciel  Vi l la Verde. Requerimento nº 243/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol icita ao Diretor da Metrovias, a 

recuperação do acostamento da RS-030, especialmente em frente à Loja 
Lebes. Requerimento nº 244/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Sol ici ta informações sobre a previsão de abertura do albergue para 
abrigo de pessoas de passagem. Requerimento nº 245/2006 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR- Votos de Congratulações ao Sr. José Francisco F. da 
Luz pela assinatura do convênio de implantação da Universidade Federal 
em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 246/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações aos 

Festeiros, Comissão Organizadora, colaboradores e comunidade pela 
grandiosa Festa em Louvor a São João Batista na Paróquia da localidade 
de Evaristo ocorrida no dia 25 de junho p.p. Pedido de Providência nº 
207/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o calçamento da rua 
Alziro Baltazar da Luz. Pedido de Providência nº 208/2006 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das 

estradas que l igam Barrocadas, Chicolomã, Morro Grande, Rincão do 
Capim, Lombas, Tapumes e Esquina dos Morros.  Pedido de Providência 
nº 209/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o 
ensaibramento das estradas que l igam Costa da Miraguaia, Catanduvinha 
e Imbiruçu. Pedido de Providência nº 210/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam 

Arroio da Madeira, Serraria Velha, Porto Ramos, Taquaral , Catanduva 
Grande, Data e Alto Data. Pedido de providência nº 211/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA –  Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 
estrada denominada Remi Assis na local idade de Passo do Sabiá. Pedido 
de Providência nº 212/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Revisão da 
i luminação pública com a troca das lâmpadas queimadas na rua dos 
Imigrantes no trecho compreendido entre a Vila Assis Brasi l e as 
proximidades do Salão Cartucho. Pedido de Providência nº 213/2006 –  
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FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a recuperação da estrada do 

Casqueiro, com patrolamento e ensaibramento. Pedido de Providência nº 
214/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a reposição das 

lâmpadas queimadas na rua Jorge Domingos Oliveira em Portão II.  
Pedido de Providência nº 215/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 

a recuperação de dois bueiros na estrada geral de Canto dos Guilhermes 
próximo à Igreja Catól ica de Bom Jesus. Pedido de Providência nº 
216/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de 
luminárias na estrada que liga a RS-474 a RS-030 na local idade de Aldeia 
Velha iniciando na RS-474 até a primeira ponte num total  de cinco 
luminárias. Pedido de Providência nº 217/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de luminárias na rua Emil iano Gil  
Portal  no trecho compreendido entre a esquina Jacob Bier Filho até a 
Cohab. Pedido de Providência nº 218/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta o patrolamento e l impeza das valetas com posterior 

ensaibramento na local idade de Morro do Púlpi to. Pedido de Providência 
nº 219/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a troca de luminárias 

na rua Otto Von Saltiél  próximo ao nº 135; Troca de lâmpadas queimadas 
da rede de iluminação pública, próximo ao Salão do Carvalho. Pedido de 
providência nº 220/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta a recuperação e sinalização da ponte localizada na local idade de 
Evaristo passando a Vila dos Meregall i e dos Portal . Pedido de 
Providência nº 221/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 

a recuperação do calçamento de todas as ruas do Bairro Assis Brasi l , 
bem como revisão e substi tuição dos canos quebrados da rede de esgoto 
deste bairro. Pedido de Providência nº 222/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Sol ici ta a substi tuição das lâmpadas queimadas das 

luminárias públicas da localidade de Barrocadas. Pedido de Providência 
nº 223/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta o 

ensaibramento e o patrolamento das estradas das local idades de 
Chicolomã, Tapumes, Lombas e Barrocadas. Pedido de Providência nº 
224/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a recuperação 
através de ensaibramento e patrolamento da rua Edemar S. Braga a parti r 
da ponte até o encontro com a rua Antônio de Melo Albuquerque. Falo u 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL :  

Sol ici tou, verbalmente, que o Poder Executivo sinalize as pontes 
existentes no município, como prevenção, colocando limite de tonelagem, 
dando como exemplo a ponte Passo dos Ramos que é util izada, 
diariamente, por caminhões pesados que trafegam na RS-030. Da mesma 
forma, Indicou ao prefei to que seja efetuado um mutirão na busca de 
empresas fortes que queiram se instalar no município, em virtude da 
proximidade do município com a Capital , com a Serra e com o Li toral 
Norte. Sol ici tou que seja marcada uma reunião com o Sr. Prefei to para 
tratar sobre a indicação sugerida. Cumprimentou o Vereador Marlon pelos 
ofícios encaminhados aos Deputados Estadual e Federal , Jerônimo e 
José Otávio, consecutivamente, para que intercedam junto ao Presidente 
do banrisul  na busca de doações de computadores para as Escolas 
Estaduais do município, vindo ao encontro do que foi  falado com o 
Delegado de Polícia e com o Deputado Alceu Moreira, o qual solici tou 
uma audiência com o Sr. Fernando Lemos, com o objetivo de sol ici tar 
reforço para a pol ícia, tendo sido incluído o assunto da possibil idade de 
se conseguir equipamentos para as Escolas, Polícia Civi l e Brigada 
Mi l i tar. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, 
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verbalmente, votos de congratulações aos Festeiros e a Comissão da 
Paróquia de São João Batista na local idade de Evaristo ocorrida na data 
de ontem. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou a 

Vereadora Jacira que se l icenciará por tr inta dias, em virtude d o acordo 
existente dentro do partido, oportunizando aos suplentes que mostrem o 
seu trabalho parlamentar. Disse ter f icado sabendo, dentro do Gabinete 
do Deputado Jerônimo, que o Banrisul  estaria doando os equipamentos 
usados a órgãos estaduais, portanto sol ici tou ao mesmo, através de 
ofício, que intercedesse junto ao presidente do Banrisul , para que o 
município de Santo Antônio seja contemplado. Parabenizou o Vereador 
Flávio pela iniciativa, tendo a certeza de que, com a interferência do 
brilhante Deputado Alceu Moreira, as chances do município obter êxi to 
nessa proposição aumentarão muito. Somou-se aos colegas no que se 
refere à audiência com o Sr. Fernando Lemos, juntamente com os demais 
vereadores, fortalecendo ainda mais o trabalho desta Casa. 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  ao 
suplente de Vereador Miro Taxista. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Informou que no dia 30 
de junho às 10 horas da manhã , no Palácio do Planalto em Brasíl ia,  o 
Presidente Lula e o Prefei to Zezo assinarão o convênio de implantação 
da Universidade Federal  Aberta e Gratui ta em Santo Antônio com três 
cursos de Graduação e Pós-Graduação. Sal ientou que no segundo 
semestre a equipe do MEC virá ao município para a apr ovação dos locais 
oferecidos a FURG ou seja a FEASA e a Escola Barão do Cahy para a 
implantação de laboratórios e da Biblioteca da Universidade, com o 
funcionamento previsto para 2007, com o vestibular em janeiro e o início 
das aulas está previsto para março. Ressaltou que essa notícia vem ao 
encontro do esforço que os vereadores tem que fazer para que a 
população vote na Consulta Popular porque o recurso que a consulta 
popular poderá disponibil izar será exatamente a forma como o município 
poderá adaptar os prédios, comprar o laboratório, fazer o acervo 
bibl iográfico, sendo esta a meta do município. Disse ter fei to um voto de 
congratulações ao Sr. Prefei to que sempre esteve determinado a trazer  
uma Universidade para o município desde o seu primeiro mandato. Em 
aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Pediu licença ao 

Vereador para subscrever os votos de congratulações ao Prefei to 
municipal . Prosseguiu o vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que 

esse projeto foi  uma iniciativa de Marco Aurél io Alves e Di l ce Eclai  Gil  
Vicente, que ajudar e se empenharam muito para que se tornasse 
realidade. Solici tou aos Edis que façam uma ampla campanha junto à 
comunidade para que o município vote neste i tem da faculdade, uma vez 
que há a necessidade de se conseguir sete mi l  votos. Com relação ao 
voto de pesar ao Sr. Nercino, informou que se trata do pai do suplente de 
Vereador Caco. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do 
Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente 

colocou a l icença da Vereadora Jacira em votação que foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº145/2006 –  

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER INCEDER 
INCENTIVO À EMPRESA ARGOS GUINDASTES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da 
Comissão. PROJETO DE LEI Nº 152/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
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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 153/2006 –  “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” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 154/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO SEDAC 
01/06 COM A SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO PREVENDO A 
RESTAURAÇÃO DA FONTE IMPERIAL,  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 D ISPÕE 
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 155/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA E EDUARDO LIMA DE SOUZA- Baixou na Comissão Única de 
Pareceres. INDICAÇÃO Nº 046/2006  –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Abertura de uma sala de atendimento de saúde na local idade 
de Tapumes”.- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 047/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS-“Grati ficação especial  para o servidor que possuir uma 
quali f icação específica atinente ao cargo ocupado”. - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 048/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Aquisição de uma área de terra 
visando a construção de casas populares a pessoas de baixa renda”. - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
049/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Construção de uma 
Escola de Educação Infanti l  Passo dos Ramos”. - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 050/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Mutirão na busca de empresas fortes que 
queiram se instalar no município” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. Os requerimentos, inclusive os verbais, foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, 
foram aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. N ão 
havendo manifestações na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
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SANTOS: Cumprimentou as pessoas presentes, em especial  a Srª 

Margarete, esposa do Presidente da Casa. Disse ter sido combinado, 
dentro do Partido Progressista, que cada Vereador cederia um mês do 
seu mandato para o suplente, por isso está sol ici tando essa licença de 
um mês. Agradeceu a todos, Vereadores e funcionários, por terem lhe 
ensinado muitas coisas, também agradeceu a Deus pela opo rtunidade de 
trabalhar com pessoas tão queridas. Vereador FERULIO JOSÉ 
TEDESCO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu -se 
à Audiência Públ ica ocorrida na úl tima sexta -feira, onde foi  discutida a 
instalação do terminal rodoviário municipal . Ressaltou a relevância das 
informações que foram prestadas pela administração, com a expl icação 
de todo o processo que culminou com a l ici tação ganha pelo empresário 
Marcol ino Ferreira Gomes. Sal ientou que existem muitas dúvidas por 
parte da população, que necessi ta de maiores esclarecimentos por parte 
da Administração. Acredita que o Poder Executivo não pode ceder no que 
toca a levar adiante para que o município possa ter um terminal  
rodoviário decente no município. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que essa Casa também lutou muito para que 
esse terminal rodoviário se tornasse realidade. Prosseguiu o vereador 
FERULIO JOSÉ TEDESCO: Disse que há essa tentativa há muitos anos, 
mas o único empresário que se interessou foi  o Marcol ino, por i sso 
acredita que o Poder Executivo deve prestar maiores esclarecimentos 
para a população, mostrando as vantagens que os usuários terão com a 
instalação do novo terminal rodoviário. Acredita ser esta a hora da 
comunidade decidir e discuti r sobre a instalaçã o do terminal rodoviário 
municipal . Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Cumprimentou 
as pessoas presentes no Plenário. Agradeceu ao Presidente por ter 
lembrado do seu nome para representar esta Casa na inauguração da 
Escola Infanti l  do bairro Bom Princípi o. Registrou a sua alegria pela 
inauguração de uma escola, não por ser do seu bairro, mas por ser uma 
escola. Disse que o grupo de crianças que fizeram uma apresentação na 
inauguração demonstra a importância de uma formação pedagógica na 
vida de uma criança. Lembrou das palavras proferidas pelo Dr. Osmar 
Terra, hoje Secretário da Saúde, quando usou a Tribuna e disse que se 
um pai quer conhecer o seu fi lho, deve colocar tudo de bom até os três 
anos de idade que é a época em que formará um cidadão do futuro.  
Ressaltou a iniciativa desta Casa em colocar à disposição da comunidade 
um computador viabi l izando pesquisas populares, bem como, fazendo 
com que os estudantes tenham acesso à tecnologia. Com relação à 
inauguração da escola, parabenizou a Secretaria de Edu cação, 
juntamente com o Poder Executivo, por esta iniciativa. Com relação à 
indicação da busca de novas empresas para o município, disse que há 25 
anos mora no bairro Bom Princípio vendo todos os dias mais de 600 
pessoas trabalhando na Calçados Daiby, na sua maioria são mulheres, 
que necessi tam ter um lugar para deixar. Reportou -se à entrega do 
projeto de asfal tamento da estrada de Miraguaia a costa da Miraguaia, 
demonstrando o trabalho sério que o Deputado Alceu Moreira vem 
fazendo pela comunidade de Santo  Antônio, através da Secretaria 
Estadual de Habitação. Salientou que são dez anos de luta para que 
fosse fei to apenas o Projeto, informando que esse asfal tamento já t inha 
sido ganho se o município fizesse parte da Região Metropol i tana, mas na 
época fazia parte do Li toral  Norte. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que o Prefei to Zezo sol ici tou ao Deputado 
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Alceu Moreira que interceda junto ao Governo do Estado para que a 
al íquota de ICMS, sobre os produtos derivados da cana, como as 
rapaduras, baixe de 17% para 7% como ocorre com os doces de Guaíba. 
Disse que, através do Deputado Alceu Moreira, o município já tem o 
haver para que haja uma discussão com o setor f inanceiro do Estado 
sobre esse problema. Prosseguiu o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Disse que estava presente quando do pedido do Prefei to Zezo, 

informando que será na próxima quarta -feira em Porto Alegre onde terá 
início a discussão da redução dos impostos junto à Secretaria da 
Fazenda, demonstrando a seriedade que o Deputado A lceu trata dos 
assuntos do município. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Registrou 

que na úl t ima quinta-feira participou da inauguração de uma cozinha 
industrial  comunitária na local idade de Lagoa dos Barros e Montenegro.  
Disse que acredita muito na ONG Lagoa Viva que trabalha com recursos 
da ANAB –  Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasi l  que 
têm a visão de empregar um pouco do dinheiro a serviços sociais. 
Sal ientou que na primeira vez quando fizeram o projeto da inclusão digi tal 
na Agasa, teve oportunidade de representar o Sr. Prefei to, bem como a 
Câmara de Vereadores, teve a oportunidade de veri ficar a importância da 
contribuição que essa entidade tem dado ao município. Com relação à 
cozinha industrial , disse que a comunidade pode util izar a me sma para 
fazer pães, bolos e doces com objet ivo de venderem e aumentarem a 
renda de suas famíl ias. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Comunicou que o agendamento com a Receita Estadual  
será quarta-feira às 15 horas, achando interessante que esta Casa esteja 
presente, mesmo sendo um dia compl icado com a inauguração de obras 
públicas no município do Caraá com a presença do Governador. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que quarta-feira será a Consulta 
Popular, mas dará para conci l iar os do is trabalhos. Sol ici tou que as 
pessoas votem em pessoas honestas para que não caiam em mais um 
engodo como o que se está vendo. Nada mais a tratar, foi encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada 
segue assinada.  
 


