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ATA DA 26 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e oi to 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, F erulio 
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 p rosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 25ª 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 130/2006 –  Encaminha Projeto. Of. Mensagem nº 133/2006 
–  Sol ici ta a reti rada e a devolução do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
incentivos às atividades agrícolas no município, e dá outras 
providências”. Of. Mensagem nº 134/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 194/2006 –  “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 A S 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 195/2006 –  “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 2 006” –  
Poder Executivo. Of. circular nº 003/2006 –  Convite para a 3ª Audiência 
Públ ica para tratar sobre o Plano Diretor Participativo do município dia 02 
de setembro de 2006 das 9 às 12 horas e das 13:30 às 16:30 horas. Of.  
800/2006 –  Resposta ao pedido de providência nº 276/2006 de autoria do 
Vereador Saturnino Correa da Silveira –  Poder Executivo. Of. 787/2006 –  
Resposta à Indicação nº 066/2006 de autoria da Vereadora Jacira 
Conceição dos Santos –  Poder Executivo. Ofício nº 221/2006 –  Ofício nº 
221/2006 –  Agradecimento pela manifestação honrosa encaminhada à 
Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha através do ofício nº 
312/2006 de autoria do Vereador Flávio Von Saltiél . Ofício nº 141/2006 –  
Resposta ao ofício nº 307/2006 –  CEEE. Ofício nº 346/2006 –  Resposta 
ao ofício nº 252/2006 –  CEEE. Ofício nº 357/2006 –  Resposta ao ofício nº 
233/2006 –  CEEE. Of. 10675626/2006 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 8.400,00 – 
Ministério da Saúde. Of. nº 10680345 /2006 –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
16.200,00 –  Ministério da Saúde. Of. 981/2006 –  Solici ta o 
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encaminhamento da proposta para a Lei  de Diretr izes Orçamentárias do 
legislativo até o dia 04 de setembro –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº 196/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Discipl ina a participação de 

alunos da rede municipal  de ensino em eventos cívicos e dá outras 
providências”. INDICAÇÃO Nº 072/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Que 

seja elaborado um Plano de Recuperação das estradas do interior do 
município, dando prioridade àquelas uti l izadas por ônibus escolares, bem 
como por ônibus que transportam os t rabalhadores das fábricas, onde há 
uma maior concentração de Indústrias que recebem visi tantes de outras 
localidades e estados, gerando a maior parte do ICMS arrecadado pelo 
município”. INDICAÇÃO Nº 073/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

“Implantação de uma Escola Profissionalizante na área de Metalmecância 
e Informática.” INDICAÇÃO Nº 074/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- “Que seja efetuado um convênio com o objetivo de fazer parceria 
entre a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, com a Secretaria do 
Estado de Obras e com a Secretaria do Estado da Agricul tura, 
viabil izando a construção de açudes (depósitos de águ a) na Bacia dos 
sinos e Bacia do Gravataí no município de Santo Antônio da Patrulha 
tendo em vista a estiagem que vem ocorrendo nos úl t imos verões, tem 
criado confli tos entre os múltiplos usos das águas do Rio dos Sinos e 
Banhado do Chicolomã, tendo em vis ta o pouco incentivo previsto na 
legislação vigente”. Requerimento nº 329/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Votos de Congratulações a Rádio Itapuí pela passagem dos 57 anos de 
fundação ocorrido no dia 22 de agosto de 2006. Requerimento nº 
330/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de Congratulações ao Insti tuto 

Histórico e Geográfico pela passagem dos cinco anos de fundação 
ocorrido no dia 25 de julho de 2006. Requerimento nº 331/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Voto 
de pesar pelo falecimento do Sr. Ênio Ferreira dos Santos. Requerimento 
nº 332/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Ilmo. Sr. Mário 
Celso Souza, Gerente Local da CEEE, com objetivo de solici tar -lhe a 
recolocação de um poste na rua Francisco Canquerini Marques. 
Requerimento nº 333/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA, MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM E JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Voto de 
pesar pelo falecimento do Sr. José Canquerini  Marques. Requerimento nº 
334/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 
Congratulações à Secretaria Municipal de Educação, extensivo à Direção 
e Professores das Escolas Municipais que participaram do Festival  das 
Etnias ocorrido no dia 23 de agosto p.p. Requerimento nº 335/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da 
Srª Francisca Muniz dos Reis. Requerimento nº 336/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta informações sobre a previsão para 
instalação da antena receptora da TVCOM no município. Requerimento nº  
337/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de Congratulações ao 
Deputado Federal  Eliseu Padi lha, extensivo a seu chefe de gabinete Sr.  
Marco Antônio de Carvalho, pelo brilhante serviço prestado de 
acompanhamento de registro de fi lantropia em favor da Sociedade 
Beneficente e Fi lantrópica Oscar Vargas da Si lva. Requerimento nº 
338/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta que seja efetuada a 

instalação da rede de esgoto na rua Osmar Machado Ramos. 
Requerimento nº 339/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a 

CORSAN a extensão da rede de água da rua Osmar Machado Ramos. 
Pedido de Providência nº 315/2006 – FLÁVIO VON SALTIÉL, MANOEL 
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LUIZ DAS NEVES ADAM, FERULIO JOSE TEDESCO - Sol ici tam a 

recuperação com patrolamento e ensaibramento partindo da estrada da 
localidade de Miraguaia em direção à Costa da Miraguaia, Catanduvinha 
até a localidade de Palmeira. Pedido de Providência nº 316/2006 – 
FLÁVIO VON SALTIÉL - Sol ici ta o recolhimento dos resíduos 

provenientes da limpeza efetuada na rua Arquimimo Migl iavacca. Pedido 
de Providência nº 317/2006 – MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o 

patrolamento e ensaibramento das estradas que ligam as local idades de 
Arroio da Madeira passando por Serraria Velha, Porto Ramos, Taquaral , 
Catanduva Grande, Data, Al to Data e Macegão. Pedido de Providência nº 
318/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento das estradas que l igam as local idades de Catanduvinha, 
Roça Grande e Morro Agudo. Pedido de Providência nº 319/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a reposição das lâmpadas queimadas da 
rua Crescêncio Gabriel  Flor na localidade de Barro Verme lho. Pedido de 
Providência nº 320/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada que inicia na 
localidade de Monjolo em direção à RS-474. Pedido de Providência nº 
321/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento da estrada das localidades de Bom Retiro e Conquista.  
Pedido de Providência nº 322/2006  –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da rua que inicia na propriedade 
do Sr. João Quota em direção à propriedade do Sr . Adão Leandro bem 
como na rua dos Píndios na local idade de Evaristo. Pedido de 
Providência nº 323/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 

seja real izado um levantamento técnico, por servidores da Prefei tura, nas 
áreas do interior de nosso município, no tocante à i luminação pública, 
relatando as localidades que não possuem i luminação públ ica e estão 
sendo cobradas em suas faturas mensais não havendo fato gerador para 
esta cobrança. Pedido de Providência nº 324/2006 – FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta a recuperação da camada asfál t ica da Rua Dos 

Imigrantes e da Av. Borges de Medeiros. Pedido de Providência nº 
325/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a remoção do poste de 

i luminação públ ica na rua Francisco C. Marques próximo à esquina da Av. 
Affonso P. Emerim. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Referiu-se à Indicação na qual 
sol ici ta que seja efetuado um convênio com o objetivo de fazer parceria 
entre a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, com a Secretaria do 
Estado de Obras e com a Secretaria do Estado da Agricul tura, 
viabil izando a construção de açudes (depósitos de água) na Bacia dos 
Sinos e Bacia do Gravataí no município de Santo Antônio da Patrulha em 
virtude da estiagem que vem ocorrendo nos úl t imos verões, tem cri ado 
confl i tos entre os múltiplos usos das águas do Rio dos Sinos e Banhado 
do Chicolomã, tendo em vista o pouco incentivo previsto na legislação 
vigente. Sal ientou o Edi l  o confli to pelo uso da água está gerando 
prejuízos no município, principalmente na Bacia do Rio dos Sinos e do 
Rio Gravataí. Ressaltou que a si tuação e a qualidade da água existente 
atualmente é decorrente da fal ta de controle. Acredita que esse pedido 
traz a discussão para dentro do município, com objetivo de buscar uma 
solução para os confli tos. Disse que existe muito produtor rural , 
principalmente no setor orizícola, que tem interesse em construir açudes. 
Sal ientou que a legislação vigente vem di ficul tando a construção desses 
açudes. Afi rmou o edi l que não é possível  criar um depósito de  água 
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(açudes) sem a autorização da FEPAM. Sal ientou que é no inverno que a 
água tem que ser captada para ter reservas para o verão. Exempl i ficou o 
município de Novo Hamburgo que larga o esgoto antes da captação do 
rio, portanto estão sendo criados dutos para a captação da água do Rio 
dos Sinos para o uso humano. Ressaltou que toda a Bacia dos Sinos 
atinge diversos municípios que têm indústrias, horti frutigranjeiros, 
arrozeiros. Informou que quando chega o verão a água do rio reduz, 
havendo a baixa da foz do Guaíba, portanto Novo Hamburgo busca a 
água do Rio dos Sinos para abastecer a sua população, o que não ocorre 
com Santo Antônio com a Bacia do rio Gravataí. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que há, na parte superior da 

Bacia do rio Gravataí, uma cidade muito grande. Prosseguiu o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Sal ientou que há um confl i to muito 

grande no que se refere à água, portanto acredita que o convênio venha 
favorecer o município no que diz respeito à autorização legal par a fazer 
esses açudes com a possibi l idade do Estado dar as máquinas para que 
os proprietários possam fazer os mesmos. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se aos Votos de Congratulações ao Deputado Federal 
El iseu Padilha, por iniciativa da Bancada do PMDB, extensivo a seu chefe 
de gabinete Sr. Marco Antônio de Carvalho, pelo brilhante serviço 
prestado de acompanhamento de registro de fi lantropia em favor da 
Sociedade Beneficente e Filantrópica Oscar Vargas da Si lva. Sal ientou 
que esse pedido já foi  efetuado há algum tempo, tendo o 
acompanhamento do Deputado El iseu Padi lha. Salientou que ao visi tar o 
Gabinete do Deputado El iseu Padi lha, surpreendeu -se com o expressivo 
número de entidades que sol ici tam a f i lantropia, tendo saído com poucas 
esperanças de conseguir a f i lantropia, mas com a capacidade do chefe do 
Gabinete, o Asi lo Oscar Vargas da Si lva conseguiu a mesma. Acredita 
que o Insti tuto Hospitalar possa sol ici tar também a fi lantropia, em virtude 
de já ter completado três anos. Ressaltou que essa Casa est á à 
disposição de todas as entidades do município. Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que o trabalho desta 
Casa sempre deve ser ressaltado, em virtude das crít icas recebidas 
quando algum Vereador vai a Brasília, mas com os resulta dos que estão 
sendo apresentados, oriundos das idas dos Vereadores a Brasília, 
manifestou a certeza de que a população reconhecerá o trabalho que vem 
sendo efetuado. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse 

que valeu o esforço e a ajuda desta Casa  no que se refere à fi lantropia 
do Asi lo Oscar Vargas da Si lva. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Corroborou com as palavras do Vereador Manoel no que se refere à 
qualidade e conservação da água. Disse ter f icado sentido com a reti rada 
do Projeto de Lei nº 119/2006 que trata de incentivos às atividades 
agrícolas no município que previa a criação de açudes para o incentivo 
dos piscicul tores. Sal ientou que, em função da demora desta Casa, o 
prefei to achou um prato quente reti rar o mesmo ficando isento de fazer os 
açudes, perdendo com isso o cidadão que mora no interior, recaindo a 
culpa, naturalmente, nos Vereadores. Ressaltou que o Prefei to deve ter 
t ido um motivo para reti rar, talvez tenha estourado o caixa da Prefei tura. 
Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta que seja elaborado um Plano de 
Recuperação das estradas do interior do município, dando prioridade 
àquelas uti l izadas por ônibus escolares, bem como por ônibus que 
transportam os trabalhadores das fábricas, onde há uma maior 
concentração de Indústrias que recebem visi tantes de outras localidades 
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e estados, gerando a maior parte do ICMS arrecadado pelo município. 
Ressaltou que a localidade da Costa da Miraguaia comporta o maior 
número de Indústrias que necessi tam desse conserto uma vez que 
recebem um número grande de visi tantes e veículos, onde há a maior 
concentração de arrecadação de impostos do município, mas que estão 
sendo prejudicados pelo mau estado de conservação da referida estrada. 
Acredita na necessidade de se fazer esse Plano de Recuperação para 
que as pessoas saibam quando estará previsto o conserto de 
determinadas estradas. Discorreu sobre o Projeto de Lei que tramita 
nesta Casa com relação ao pouco civismo que há por parte da população, 
no qual disciplina a participação de alunos da rede municipa l  de ensino 
em eventos cívicos. Sal ientou que há a necessidade dos alunos se 
inteirarem e terem mais amor pela pátria e pelo Rio Grande. Solici tou que 
o mesmo baixe em comissão para haja um melhor estudo por parte dos 
Vereadores. Disse que na próxima sessão discorrerá sobre o Insti tuto 
Hospitalar, no que se refere à possibi l idade da CEEE fazer a troca de 
toda a rede baixa de energia daquele nosocômio, em virtude da atual 
estar ul trapassada consumindo muita energia elétrica. Sal ientou que 
sol ici tará ajuda a alguns amigos de dentro da CEEE, uma vez que o 
consumo da energia elétrica está em torno de R$ 8.000,00, somando -se a 
isso mais R$ 8.000,00 de oxigênio e R$ 5.000,00 de água, total iza R$ 
21.000,00, como não há a fi lantropia ainda, será muito di fíci l perman ecer 
com o trabalho que vem sendo fei to pelo Insti tuto Hospitalar. Acredita que 
com a troca da rede baixa de energia será possível uma economia de 
50%. Disse ter solici tado a CEEE, baseado no cadastro da bolsa famíl ia, 
a troca das lâmpadas de cada residênc ia, pelo menos duas, por lâmpadas 
mais econômicas. Em aparte falou o Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Com relação ao problema das estradas da localidade de Costa 
da Miraguaia disse que não são apenas as empresas que estão 
prejudicadas com o mau estado das mesmas, as empresas Nutrela e 
Seven Boys não entregam pão naquela local idade em função das 
estradas, prejudicando dessa forma a população. Sol ici tou aos colegas 
que possa subscrever o pedido de providência que solici ta o patrolamento 
e o ensaibramento das estradas do 2º distr i to. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que quando atuou como 

Prefei to, fez um pedido ao secretário de obras para que intervisse no 2º 
Distr i to, tendo sido deslocadas duas máquinas somente para aquela 
região. Acredita que as chuvas tenham prejudicado todo o trabalho 
efetuado nas mesmas. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Agradeceu as palavras do Vereador Clóvis, dizendo que quando faz sol 
tem poeira, quando chove tem barro. Não havendo mais pronunciamentos 
no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 193/2006 –  “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 4.608, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004, QUE “DISPÕE 
SOBRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 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 Única de Pareceres.  
PROJETO DE LEI Nº 194/2006 –  “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 
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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 195/2006 –  
“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 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 072/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Que seja 

elaborado um Plano de Recuperação das estradas do interior d o 
município, dando prioridade àquelas uti l izadas por ônibus escolares, bem 
como por ônibus que transportam os t rabalhadores das fábricas, onde há 
uma maior concentração de Indústrias que recebem visi tantes de outras 
localidades e estados, gerando a maior parte do ICMS arrecadado pelo 
município”.- Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 
INDICAÇÃO Nº 073/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Implantação de 

uma Escola Profissionalizan te na área de Metalmecânica e Informática.” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
074/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- “Que seja efetuado um 

convênio com o objetivo de fazer  parceria entre a Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente, com a Secretaria do Estado de Obras e com a 
Secretaria do Estado da Agricul tura, viabi l izando a construção de açudes 
(depósitos de água) na Bacia dos sinos e Bacia do Gravataí no município 
de Santo Antônio da Patrulha tendo em vista a estiagem que vem 
ocorrendo nos úl t imos verões, tem criado confl i tos entre os múltiplos usos 
das águas do Rio dos Sinos e Banhado do Chicolomã, tendo em vista o 
pouco incentivo previsto na legislação vi gente”.- 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 discussão, não havendo manifestação plenária, 
foram aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. O Projeto de 
Lei nº 196/2006 baixou na Comissão Única de Pareceres. Não havendo 
mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS: Com relação à semana da pátria, disse que no dia 19 de junho 

fez uma indicação para que fosse reativada a Banda Municipal  tendo em 
vista que há vários voluntários. Lembrou a época em que o sete de 
setembro era comemorado com bandas de todas as escolas. Disse ter  
sido procurada por vários alunos que têm interesse em que a banda 
retorne. Solici tou que este pedido some-se ao pedido do Vereador Flávio. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que a 

sol ici tação da Vereadora é de extrema importância, mas acredita que, po r 
gerar despesas, será um pouco mais compl icado o seu atendimento. Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que quem 
treinava a banda era o Professor Egídio, que morou muitos anos em 
Santo Antônio. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Disse ter achado muito bonita a apresentação efetuada na Festa da 
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Cachaça, no espaço aberto, da Banda Municipal  de Cidreira. Prosseguiu 
a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que os alunos 
teriam uma atividade no turno inverso ao da Escola. Re ssaltou que essa 
atividade seria de extrema importância para os adolescentes. Com 
relação à i luminação pública do interior do município, disse que várias 
pessoas a procuraram para que seja efetuado um trabalho de colocação 
de i luminação públ ica nas localidades do interior do município, uma vez 
que estão pagando mas não estão recebendo o serviço. Sal ientou que 
uma dessas pessoas dir igiu-se até a Prefei tura e foi  informado de que o 
mesmo não tem i luminação pública, mas tem parentes que moram na 
cidade e util i zam o referido serviço. Ressaltou a Edi l  que as pessoas que 
moram na cidade também pagam por esse serviço. Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Com relação à cobrança da 

i luminação pública, disse ter sido cobrado por algumas pessoas por t er  
votado a mesma, mas como a mesma foi  direcionada a toda a população, 
foi  até a CEEE para esclarecer as dúvidas, uma vez que o interior do 
município não tinha esse serviço, mas hoje muitas local idades do interior 
já possuem o mesmo, estando toda a população sendo beneficiada 
mesmo não tendo a lâmpada em frente a sua Casa. Ressaltou que a 
longo prazo todos terão a iluminação pública. Prosseguiu a Vereadora 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse entender que algumas 

localidades do interior já têm esse serviço, mas como foi  procurada por 
várias pessoas, e como representante desta Casa, têm obrigação de 
trazer essa preocupação a essa Casa. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA:  Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta a criação de uma Escola 

Profissional izante, principalmente nas áreas de Metalmecânica,  
Informática e Enfermagem, com objet ivo de proporcionar ao jovem uma 
maior chance para o mercado de trabalho. Sal ientou o Edi l  que muitos 
pais não conseguem pagar uma faculdade, sendo esta Escola a 
oportunidade que muitos jovens terão para crescerem profissionalmente.  
Com relação à reti rada do projeto de lei  nº 119/2006 que dava incentivo 
para a construção de açudes, disse que sempre foi  a favor do mesmo. Em 
aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Acredita que a 

reti rada do projeto foi  para fazer alguns ajustes, em virtude de que o 
município está em contenção de despesas, por isso está havendo o turno 
único na Prefei tura, com objetivo de que o município possa levar a 
máquina administrativa operando. Prosseguiu o Vereador  RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse ter  visi tado a Delegacia de Polícia f icando 
estarrecido com o número de pessoas que estavam trabalhando 
total izando oi to pessoas, estando presentes os inspetores Jorge Collar, 
Josimar e o Delegado Juliano, estando o terceiro i nspetor de férias. 
Lamentou que o município que, juntamente com o Município do Caraá 
total izam cinqüenta mi l  pessoas, possua dois inspetores trabalhando na 
Delegacia para atender a demanda. Disse que os mesmos não 
conseguem dar conta dos inúmeros processos  que têm na Delegacia, nem 
das ocorrências que chegam diariamente. Disse que no verão vêm alguns 
reforços, mas depois a Delegacia fica sem o efetivo. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Perguntou se os dois reforços que 
vieram para o município já foram embora. Prosseguiu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse que foram embora porque recebiam diárias. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que não sabia 

dessa informação, uma vez que a Delegacia contava com oi to efetivos, 
que fizeram um bom trabalho na Moenda. Prosseguiu o Vereador RENI 
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GERMANO DA SILVA: Segundo as palavras do Josimar, estão somente 

ele e o inspetor Jorge Col lar trabalhando na Delegacia, porque um dos 
inspetores está de férias. Espera que as autoridades competentes ol hem 
para o município e para a Delegacia de Polícia. Em aparte falou a 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou o Edi l 

pela Indicação na qual solici ta a criação de uma Escola 
Profissional izante, em virtude de que todos os dias saem duas Vans em 
direção a Taquara e Osório com alunos que fazem o Curso de Técnico em 
Enfermagem, sendo que o estágio é efetuado no Insti tuto Hospitalar 
Santo Antônio. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Fez um convite a 
todos os Vereadores a participarem da reunião que tratará  sobre o Plano 
Diretor, sexta-feira, a parti r das 14 horas, nesta Casa. Comunicou que 
amanhã o Plenário será util izado pelo IBGE que tratará sobre o senso 
econômico e populacional, estendendo o convi te aos demais Edis. Com 
relação à luta desta Casa no que se refere à RS-030, disse que os frutos 
já estão sendo colhidos, em virtude de que os trabalhos já estão sendo 
efetuados. Ressaltou que o trabalho efetuado no Portão já está ficando 
bom, demonstrando que o trabalho conjunto desta Casa com o Ministério 
Públ ico resultou em melhorias para o município. Referiu -se ao problema 
das fi las nos bancos, disse que foi  elogiado por algumas pessoas que o 
procuraram, em virtude de que as mesmas também já diminuíram. Com 
relação ao Projeto de Lei nº 119/2006 disse que nunc a forçou a votação 
dentro das comissões, respeitando o Vereador João Cezar que sol ici tou 
uma informação, mas a mesma não veio como o Edi l  queria. Ressaltou 
que o projeto é muito bom, uma vez que favorece muito o produtor rural , 
mas tem a impressão que o mesmo retornará após as eleições, onde esta 
Casa poderá votar com maior tranqüi lidade. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada. 


