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ATA DA 23 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos sete dias do mês de agosto de 2006 reuniram-se, ordinariamente,  no 
plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores:  Clóvis 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio J osé 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 prossegui mento o Sr . Presidente colocou a Ata da 22ª 
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 
124/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 125/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 186/2006 –  “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.393/77, COM ALTERAÇÕES POSTERIORES E AO 
ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 3.905/2002, ALTERADAS PELA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.826/2005” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
187/2006 –  “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. Of. nº 712/2006 –  
Resposta a diversos requerimentos –  Poder Executivo. Comunicado nº 
CM111894/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 3.180,80 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM111895/2006 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação  no valor de R$ 7.047,39 –  Ministério da Educação. Of. 
resposta DI –  99/06 –  Resposta ao requerimento nº 265/06 de autoria do 
vereador Reni Germano da Si lva –  BrasilTelecom. Of. circ. 001/2006  –  
Apresenta  a composição da Coordenação Regional dos Conselhos 
Tutelares do Li toral  Norte – CRLN. Of. circ. Nº 037/CAM/2006 –  Convite 
para o Seminário sobre o “Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, dias 
08 e 09 de agosto no Teatro Dante Barone na Assembléia Legislativa do 
Estado –  Comissão de Assuntos Municipais. Comunicado nº 
CM122108/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.733,60 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM122109/2006 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 924,00 –  Ministério da Educação. 
INDICAÇÃO Nº 060/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “CONSTRUÇÃO 
DE UMA ÁREA COBERTA NO POSTO DE SAÚDE DA COHAB”.  
INDICAÇÃO Nº 061/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- “SEJA 
INCLUÍDO JUNTO AO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, O 
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TORNEIO DE FUTSAL QUE OCORRE TODOS OS ANOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA ALVORADA NA LOCALIDADE DE COSTA DA MIRAGUAIA”.  
INDICAÇÃO Nº 062/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “SEJA CRIADA UMA 
CENTRAL PARA CONTROLE DE VEÍCULOS, PROCURANDO 
DISCIPLINAR O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, 
ELABORANDO AGENDAS ANTECIPADAS, OBJETIVANDO CONCILIAR 
PROVÁVEIS DESLOCAMENTOS À FREQUÊNCIA DE CARROS 
RODANDO, ÀS VEZES, SEM NECESSIDADE”. INDICAÇÃO Nº 063/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “REVISÃO DO CRITÉRIO DE 

CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES DO PODER 
EXECUTIVO QUE ESTÃO LOTADOS NO INSTITUTO HOSPITALAR”.  
INDICAÇÃO Nº 064/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  
“CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDER O POSTO 
DE SAÚDE CENTRAL”. Requerimento nº 301/2006 –JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA-  Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor 
Loaci Si lveira Lemos. Requerimento nº 302/2006 –  CLÓVIS GOMES 
SALAZAR- Sol ici ta a Exma. Senhora Paula Mohr, Promotora de Justiça 

da 2ª Vara, que intervenha na questão que trata sobre os cri térios para 
atendimento nos caixas das insti tuições bancárias para o recebi mento 
das contas de água, luz e telefone. Requerimento nº 303/2006 –  MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM-  Sol ici ta ao Diretor da Metrovias a regularização 

do trânsi to na Rs-030 em especial  à que dá acesso a estrada Theobaldo 
Luiz Machado, na localidade de Barro Vermelho. Requerimento nº 
304/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao diretor da Metrovias a 
realização de uma parceria para pôr em prática as obras de uma rótula na 
rodovia RS-030 permitindo o acesso da Av. Affonso P. Emerim com Major  
João Vi l la Verde, possibil i tando o deslocamento à Cidade Alta, tendo em 
vista o novo terminal rodoviário que será construído na Av. Affonso P. 
Emerim. Requerimento nº 305/2006 –JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA-  Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Soares 
Cardoso. Requerimento nº 306/2006 –JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA-  Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Altivina Borba dos 
Santos. Requerimento nº 307/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta seja 

agendada uma audiência com o Exmo. Sr. Prefei to Municipal  tendo como 
pauta a atual  si tuação financeira do município com objetivo de auxi liar a 
Administração Municipal . Requerimento nº 308/2006 – RENI GERMANO 
DA SILVA- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Maria Antônia da 
Si lveira. Requerimento nº 309/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Loaci  Silveira Lemos. 
Requerimento nº 310/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR-  Votos de 
Congratulações ao Senhor Michel Luz pela formatura e graduação no 
curso de l icenciatura em Música. Pedido de Providência Nº 278/20 06 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- I luminação públ ica na estrada Jovin Ferreira 

da Si lva na localidade de Aldeia Velha. Pedido de Providência nº 
279/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Solici ta que seja efetuada a 

drenagem das laterais do terreno na esquina da rua Rubens soares com 
Izidoro Barcelos próximo à pista de aprendizagem de condutores de 
motocicleta. Pedido de Providência nº 280/2006 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da rua Erineu Cardoso 

e da Rua João M. de Casti lhos localizada em frente ao Frigoríf ico Boa 
Esperança em Vi la Palmeira. Pedido de Providência nº 281/2006 –  RENI 
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GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 

Travessa Manoel Pedroso localizada no Bairro Jaú. Pedido de 
Providência nº 282/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento das ruas localizadas nos fundos da 
Empresa Calçados Canabi na local idade de Evaristo. Pedido de 
Providência nº 283/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta a revisão da iluminação pública com a troca  de lâmpadas 
queimadas nas ruas local izadas nos fundos da Empresa Calçados Canabi  
na localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº 284/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento,  
ensaibramento, canal ização de esgoto, troca das lâmpad as queimadas, 
bem como l impeza das laterais da rua Antônio Ferreira de Jesus. Pedido 
de Providência nº 285/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a colocação de luminárias na estrada dos Mateus, na local idade 
de Pinheirinhos; Colocação de luminári as na estrada dos Torres, na 
localidade de Campestre Velho. Pedido de Providência nº 286/2006 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a construção de um 

abrigo na parada de ônibus na localidade de Arroio de Madeira, próximo à 
propriedade do Sr. Denizarte Gomes. Pedido de Providência nº 287/2006 
–  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a recuperação da estrada 
Theobaldo Luiz Machado, na localidade de Barro Vermelho. Pedido de 
Providência nº 288/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 
a colocação da camada asfál t ica na rua Mal. Floriano Peixoto em frente 
ao Bazar Holmer. Pedido de Providência nº 289/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a recuperação das estradas das 
localidades de Lombas, Tapumes e Chicolomã. Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Referiu-se ao pedido no qual solici ta o agendamento de uma 

audiência com o Exmo. Sr. Prefei to Municipal com objetivo de sugerir 
algumas medidas em virtude de ser esta uma das funções do Vereador 
que é a de assessoramento. Disse ser sabedor da crise que assola o 
País, naturalmente afetando o município. Disse que uma das medidas é 
cobrar o que o município tem de direi to, sendo a segunda medida a 
economia que necessi ta ser fei ta. Sal ientou que muitas vezes saem mais 
de um carro com destino a Porto Alegre com uma pesso a e seu motorista,  
portanto acredita na necessidade de se criar uma central  para o controle 
dos veículos, objetivando um agendamento das audiências, possibi l i tando 
a ida de mais de uma pessoa a Porto Alegre com a saída de somente um 
carro, possibi l i tando uma maior economia aos cofres públicos. Lembrou 
que na época em que assumiu a Secretaria de Obras, no mandato do Dr. 
Ferúlio, foi  incumbido de controlar a saída dos carros, o que fez por um 
período de um ano gerando uma grande economia para os cofres 
públicos. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: disse 
ter abastecido nesta data a R$ 2,49 nos Postos de Combustíveis da 
cidade. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que este 
trabalho foi  documentado através de fotos, quando da não aceitação  de 
cheques por parte dos Postos de Combustíveis, acreditando que este 
trabalho silencioso deu resultado em virtude da baixa nos preços dos 
combustíveis. Referiu-se ao pedido no qual sugere a Metrovias uma 
parceria com o município com objetivo de pôr em pr ática as obras de uma 
rótula na rodovia RS-030 permitindo o acesso da Av. Affonso P. Emerim 
com Major João Vi l la Verde, possibil i tando o deslocamento à Cidade Alta,  
tendo em vista o novo terminal rodoviário que será construído na Av. 
Affonso P. Emerim. Sal ientou que há uma grande necessidade de l igar o 
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terminal rodoviário com a rua Major João Vi lla Verde objetivando o 
acesso à Cidade Alta, servindo como segunda opção para que os ônibus 
não necessi tem passar pela zona bancária. Ressaltou que, dentro do 
acordo efetuado com a Promotora,  que fará uma audiência com a 
Metrovias e a Prefei tura, essa Casa possa incluir essa rótula com 
sinalização adequada para fazer essa l igação com a Cidade Alta. 
Sol ici tou que esse pedido seja anexado na cópia dos documentos a 
serem enviados ao Ministério Público. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS: Disse ter fei to uma indicação para a contratação de um 

médico pediatra para o Posto de Saúde Central em virtude de que o atual 
pediatra pediu afastamento por  não poder mais continuar.  Sal ientou que a 
demanda de crianças é muito grande, uma vez que o pediatra atendia em 
três PSFs, f icando as crianças sem atendimento. Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Referiu-se ao problema existente no asfal to da 
localidade de Barro Vermelho onde há a necessidade de se arrumar, mais 
uma vez, o mesmo. Disse que as empresas usam os caminhões com 
excesso de peso, prejudicando o asfal to. Acredita na necessidade de se 
fazer uma parceria para resolver o referido problema. Da mesma forma 
referiu-se ao problema do acesso a essa rua, sentido Santo Antônio -
Glorinha que não tem acostamento.  Sol ici tou, verbalmente, que seja 
encaminhado à Secretaria de Estado de Minas, Energia e Comunicação 
pedido de informações sobre o montante que foi repassado a CEEE para 
investimento em energia urbana, neste ano, no município, bem como se 
tem programação para o envio de verbas até o final  do ano, com o 
objetivo de exigir da CEEE Regional o cumprimento das obras 
necessárias para o município. Sal ientou que a Consulta Popular está 
sendo respeitada no Município, as obras estão à disposição para quem 
quiser veri ficar. Da mesma forma sol ici tou, verbalmente, pedido dir igido a 
CORSAN no que se refere aos investimentos efetuados no município, 
bem como a previsão para o envio das verbas at é o final  do ano. 
Ressaltou que tem l iberação na área da saúde, para o hospital  municipal , 
tem l iberação em outras áreas como a Agricul tura. Convidou os demais 
colegas para visi tarem a Secretaria de Agricul tura para veri f icar a 
l iberação das verbas. Informou que a consulta popular direcionou ao 
município uma verba em torno de oi to mi lhões de reais para que a 
regional pudesse fazer a contrapartida, viabil izando desta forma as obras.  
Disse que quem pediu energia este ano, terá a mesma até o final  do ano, 
porque nesta área o Estado bancou a contrapartida através da consulta 
popular no município, por isso todas as obras estão sendo l ici tadas. Com 
relação à parte urbana, disse que as obras estão vindo muito lentamente,  
por isso a necessidade desta Casa visi tar a Secretaria, uma vez que 
estas obras foram votadas na consulta Popular, uma vez que o município, 
por pertencer a Região Metropoli tana, foi  um dos poucos municípios 
beneficiados por ter votado pela energia, portanto o interior está sendo 
beneficiado com a energia elétrica. Com relação às prioridades votadas 
pelo município, disse que fará um relato sobre as obras que já foram 
fei tas no município, valorizando o voto que a população dá na Consulta 
Popular, demonstrando, mais uma vez, o respeito que o Governo est á 
tendo no cumprimento da votação da Consulta Popular. Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Agradeceu ao Vereador Flávio Saltiél por ter 
assumido a Presidência por dez dias, mesmo período em que substi tuiu o 
Prefei to Municipal . Solici tou, verbalmente, Votos de c ongratulações ao 
jovem Michel da Luz, por ter se formado em Música na Universidade 
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Federal  do Rio Grande do Sul com louvor. Sal ientou ser este jovem um 
grande músico, tendo a certeza de que trará muitas satisfações ao povo 
patrulhense. Com relação à fi la dos bancos, pedido já sol ici tado 
anteriormente pelo Vereador Rogério, disse ter f icado preocupado com a 
fi la da lotérica, por isso sugere ao Ministério Público que intervenha na 
questão que trata sobre os cri térios para atendimento nos caixas das 
insti tuições bancárias para o recebimento das contas de água, luz e 
telefone. Salientou que há um banco em Santo Antônio que só atende 
com agendamento, outro somente aceita pagamentos acima de R$ 
1.000,00, f icando as pessoas de baixa renda à mercê de máquinas de 
auto-atendimento que não sabem mexer, ou enfrentar longas fi las na 
Lotérica para poderem pagar suas contas. Disse que o Banco do Brasil 
somente recebe contas no caixa com valores acima de R$ 1.000,00, o 
restante somente no caixa de auto -atendimento, o Bradesco primeiro 
sugere que o pagamento seja efetuado através de débito em conta, ou 
nas agências dos Correios ou nas Lojas Colombo, somente recebem no 
caixa se não tiver nenhuma das opções anteriores, o Banrisul  somente 
aceita pagamento direto nos caixas se houver outros pagamentos, a 
Caixa Federal  somente débito em conta ou nas Lotéricas, o Banco Sicredi 
recebe direto de qualquer maneira. Disse que os quatros bancos que não 
recebem contas nos caixas deixam de fazer uma função social  às 
pessoas que necessi tam desse atendimento.  Não havendo mais 
pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 119/2006 - “DISPÕE SOBRE 
INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. -  Colocado em discussão o Vereador Ferulio 
Jose Tedesco pediu vistas ao mesmo pelo prazo regimental . PROJETO 
DE LEI Nº 184/2006 - “INSTITUI TURNO ÚNICO NO SERVIÇO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão 
manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que nos anos 
anteriores os Vereadores apanharam muito com a implantação do turno 
único, primeiro porque os contribuintes entendiam que eram prejudicados 
pelo pouco tempo que tinham para vir para a Prefei tura. Disse que esse 
projeto foi  analisado pela Comissão com a presença do Secretário da 
Fazenda e funcionários, com o demonstrativo da economia efetuada nos 
úl t imos anos com a Insti tuição do Turno Único. Salientou que, sendo o 
horário das 00:30 horas até às 18:30 horas, os Vereadores entenderam 
que o cidadão que trabalha na Indústria e no comércio terá tempo de vir 
até a Prefei tura, bem como haverá uma boa economia. Disse que a 
condição para que esse projeto seja votado é de que a Câmara não faça 
o mesmo horário, estando os Vereadores à disposição da comunidade.  
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que o Posto de 
Saúde deverá funcionar em turno integral  em qualquer um dos postos de 
saúde. Em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 187/2006 - “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” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
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LEI Nº 186/2006 –  “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 50 DA LEI MUNICIPAL 

Nº 1.393/77, COM ALTERAÇÕES POSTERIORES E AO ARTIGO 2º DA 
LEI MUNICIPAL 3.905/2002, ALTERADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 
4.826/2005” –  Baixou na Comissão Única de Pareceres. INDICAÇÃO Nº 
060/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA 

COBERTA NO POSTO DE SAÚDE DA COHAB”. - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 061/2006 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- “SEJA INCLUÍDO JUNTO AO CALENDÁRIO 

DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, O TORNEIO DE FUTSAL QUE OCORRE 
TODOS OS ANOS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ALVORADA NA LOCALIDADE DE COSTA 
DA MIRAGUAIA”.- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unani midade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 062/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “SEJA 

CRIADA UMA CENTRAL PARA CONTROLE DE VEÍCULOS, 
PROCURANDO DISCIPLINAR O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, 
ELABORANDO AGENDAS ANTECIPADAS, OBJETIVANDO CONCILIAR 
PROVÁVEIS DESLOCAMENTOS À FREQUÊNCIA DE CARROS 
RODANDO, ÀS VEZES, SEM NECESSIDADE”. - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 063/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “REVISÃO DO CRITÉRIO DE 
CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES DO PODER 
EXECUTIVO QUE ESTÃO LOTADOS NO INSTITUTO HOSPITALAR”. -  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
064/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  “CONTRATAÇÃO DE 

UM MÉDICO PEDIATRA PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE 
CENTRAL”. - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Os requerimentos, inclusive os verbais, foram colocados em 
bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, foram 
aprovados por unanimidade com acordo de lideranças. Não havendo mais 
pronunciamentos na Ordem do Dia o  Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

Referiu-se ao pedido no qual solici ta a construção de um abrigo no Posto 
de Saúde da Cohab, uma vez que as pessoas que procuram o mesmo, 
necessi tam chegar de madrugada para reti rar suas fichas ficando à mercê 
das intempéries do tempo. Com relação a Corsan, disse que no final  de 
2005, juntamente com o Vereador Flávio, solici taram uma nova captação 
da água do Rio dos Sinos em virtude dos novos Loteamentos que estão 
surgindo no município. Sal ientou que para alegria do município, novos 
canos estão chegando na local idade do Rio dos Sinos, demonstrando com 
isso que haverá uma nova adutora para a captação da água. Em aparte 
falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que na época 

participaram de uma audiência com o Presidente da Corsan Victor Bertini , 
onde o mesmo sol ici tou que essa captação fosse colocada na Consulta 
Popular, o que ocorreu, estando os canos chegando no Rio dos Sinos há 
algum tempo, vindo atender a solici tação desta Casa, com a tr ipl icação 
do fornecimento de água. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Corroborou com as palavras do Vereador Clóvis no que se refere 



 7 

ao atendimento nas agências bancárias, dizendo não ser admissível  que 
os mesmos não recebam as contas de água, luz e telefone, 
principalmente no banrisul  que não recebe as contas do próprio governo. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse ter  participado de um 
almoço com o Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, 
onde teve a oportunidade de conversar com o mesmo. Manifestou a sua 
alegria por ter esse vínculo de amizade, sendo de extrema importância 
para o município. Segundo palavras do Ministro Nardes, o mesmo terá 
que se afastar do Estado senão terá que se envolver na campanha. 
Transmitiu o edil  o abraço do Ministro aos Vereadores desta Casa, 
colocando o Tribunal à disposição da população patrulhense. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Agradeceu as palavras do Vereador Marlon, 
dizendo que o Tribunal de Contas não é nenhum bicho de sete cabeças,  
estando à disposição da comunidade. Com relação às fi las dos bancos, 
disse que os mesmos não querem fazer o social , preferindo terceirizar os 
serviços como a cobrança de água, luz e telefone, e outros serviços, 
f icando imensas fi las em frente à Casa Lotér ica. Disse preocupar-se com 
a segurança que esses locais não proporcionam, ficando as pessoas è 
mercê de pessoas com má intenção. Parabenizou o vereador Clóvis pela 
preocupação com relação ao pagamento das contas nas agências 
bancárias. Com relação às melhorias na RS-030, disse que se está 
vislumbrando ati tudes concretas, em virtude do Deputado Alceu Moreira 
ter intercedido junto ao DAER, no sentido de viabilizar parceria com o 
Poder Executivo objetivando melhorias no acostamento da RS -030. 
Segundo informações do Secretário da Administração, João Alfredo, já 
vieram caminhões com objetivo de ajudar no carregamento. Em aparte 
falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que estão 

trabalhando no perímetro urbano a pedido do Poder Executivo, em função 
da Festa, mas continuarão fazendo o serviço após a realização da 
mesma. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO dizendo ter 
f icado preocupado por ter ouvido o Sr. Prefei to, em entrevista, dizer que 
não havia ainda nenhuma parceria, estando no aguardo do Ministéri o 
Públ ico. Acredita que a intenção do Sr. Prefei to foi  no sentido de que isso 
fique ajustado para que não seja até a próxima chuva. Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que Santo Antônio não pode abrir mão da ajuda do 

DAER, nem da procura que o município teve com relação a Metrovias.  
Acredita que deve existi r um ajuste para que fique, para sempre, o 
compromisso da Metrovias em consertar as laterais da Rs -030, o recuo 
das paradas de ônibus, evi tando desta forma os constantes acidentes.  
Manifestou a sua preocupação com relação à eleição que se aproxima, 
em virtude da população patrulhense não reconhecer o trabalho que vem 
sendo fei to pelo Deputado Alceu Moreira. Destacou a liberação dos 
recursos para implantação do Ensino Médio na Escola Estadual Cândido 
de Barros, as máquinas que estão trabalhando no acostamento da Rs -
030, as casas populares, tudo com a interferência do Deputado Alceu 
Moreira. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Aval izou as palavras do Vereador Flávio, dizendo que em todos os 
lugares do município que vai , sempre elogia o trabalho que vem sendo 
fei to pelo Deputado Alceu Moreira. Em aparte falou o Vereador MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que o asfal to da João Pedroso da Luz 
também foi  por intermédio do Deputado Alceu Moreira quando Secretário 
da Habitação. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Agradeceu a intervenção dos colegas, corroborando com o que foi  di to 
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pelos Vereadores que o antecederam. Sal ientou que o Deputado na outra 
campanha era conhecido como Prefei to de Osório, nesta campanha pode 
ser reconhecido como o Deputado Alceu Moreira e o que fez por Santo 
Antônio. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Enalteceu o 
trabalho efetuado pelo Deputado Nardes pelo município, bem como pelo 
Deputado Alceu. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Disse que muitas coisas têm que ser acertadas com a Metrovias e DAER. 
Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR:  Concordou com 
o Vereador Flávio no que se refere aos ajustes que têm que ser fei tos. 
Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Disse que muito 
do brilhantismo do Deputado Alceu Moreira quando foi  Secretário da 
Habitação deve-se ao fato do Vereador Ferulio tê -lo assessorado. 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Concordou com as palavras dos Vereadores que o antecederam no que 
se refere aos Deputados que ajudam o município, como o Deputado Alceu 
Moreira (PMDB), o Deputado Jerônimo (PP), Deputado Jairo Jorge (PT) 
que tem fei to muito pela educação de Santo Antônio, tendo sido 
fundamental  no processo da Faculdade Federal . Em aparte falou o 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO : Destacou o trabalho que vem sendo 

efetuado pelo Deputado Ciro Simoni do PDT. Prosseguiu o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que em cada partido há uma pessoa 

indicada, portanto os Vereadores podem orientar as pessoas que 
procuram saber quem fez algo para o município. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada.  


