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ATA DA 29 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2006 reuniram-se, 
ordinariamente, no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores:  Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Feru lio 
José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição dos Santos, João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon 
Silva de Souza, Reni Germano da Silva. Presente o Consultor Jurídico 
Dr. José Augusto Rodrigues.  Constando o número regulamentar de 

vereadores o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os 
trabalhos no Plenário Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Exmo Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 28ª 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. Of. 
Mensagem nº 140/2006 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
205/2006 –  “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. 848/2006 – 
Resposta às Indicações nºs 067 e 070/2006 dos vereadores Eduardo Lima 
de Souza e João Cezar Freiberger de Souza respectivamente. Of.  
154/2006 –  Resposta ao ofício 325/2006 de autoria do Vereador Marlon 
Si lva de Souza –  CEEE. Of. nº 147/2006 –  Informa que estão afixados, no 
cartório da 46ª Zona Elei toral , os edi tais de nºs 007 e 008/2006, 
referentes à Geração de Mídia Oficiais e Carga de Urnas Eletrônicas 
sobre as eleições gerais deste ano que ocorrerão no período de 14 à 22 
do corrente mês –  Cartório Elei toral . Convocação para reunião ordinária 
que se real izará no dia 19.09.06, às 08:30h, na  sala de reuniões do 
departamento de assistência social  –  Conselho Municipal  de Saúde. 
Convite para Festa em Homenagem à Imigração Polonesa dia 22.10.06 na 
localidade de Baixa Grande no município de Riozinho. Convite para Festa 
em Louvor a Nossa Senhora da  Boa Viagem dia 24 de setembro de 2006. 
Of. encaminhando o total  dos recursos do orçamento da União destinados 
ao município em 2006 –  Congresso Nacional. INDICAÇÃO Nº 077/2006  –  
FLÁVIO VON SALTIÉL, MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E FERULIO 
JOSÉ TEDESCO - Sol ici tam a reabertura da estrada que l iga a localidade 

do Cartucho à localidade de Ribeirão (estrada Morro Velho) dando 
possibil idade aos moradores da região de trafegarem em caso de 
rompimento da ponte”. INDICAÇÃO Nº 078/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- “Cr iação de uma galeria no átrio da Câmara da mulheres 

que integraram o legislativo patrulhense”. Requerimento nº 352/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA-  Sol ici ta ao Prefei to Municipal  que seja 

formada uma parceria com a Empresa Brasi leira de Correios e Telégrafos 
para a instalação da AGC –  Agência de Correios Comunitária, no distri to 
de Barrocadas. Requerimento nº 353/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL, 
FERULIO JOSÉ TEDESCO E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Votos 
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de Congratulações à Igreja Evangél ica Assembléia de Deus pela 
passagem do 12º aniversário do Grupo Luz e Paz. Requerimento nº 
354/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a BrasilTelecom a 

expansão da rede de telefonia fixa no loteamento Jardim Pindorama. 
Requerimento nº 355/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a BrasilTelecom a colocação de um TUP (Telefone de Uti l idade 
Públ ica) na rua Lothar M. Reis em frente ao mercado do Sr. Heitor. 
Requerimento nº 356/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta ao Prefei to Municipal  o agendamento de uma audiência Públ ic a 
envolvendo o Poder Executivo e os moradores da rua Alberto Pasqual ini  
para tratar da conclusão do calçamento da referida rua. Requerimento nº 
357/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Voto de pesar pelo 
falecimento da Srª Terezinha Halbrich Gonçalves. R equerimento nº 
358/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a Univias a repintura 
das faixas de segurança localizadas no perímetro urbano da rodovia Rs -
030 em Santo Antônio. Requerimento nº 359/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta informações se já existe projeto de calçamento 

para a rua Darci  Martins Ramos local izada no bairro Pi tangueiras. 
Requerimento nº 360/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 

ao Sr. Manoel Cândido da Silveira, Gerente Regional da CEEE, qual a 
si tuação do EI Protocolado com nº 31185/03 em nome de Marines Souza 
de Azambuja,  moradora da local idade de Esquina dos Morros.  
Requerimento nº 361/2006 –  FERULIO JOSÉ TEDESCO- Sol ici ta ao 

DAER a colocação de um abrigo na parada de ônibus nº 161 sentido 
Porto-Alegre- Santo Antônio em frente à escola Cândido de Barros em 
Vi la Palmeira e outro abrigo na parada nº 162 sentido Santo Antônio -
Porto Alegre próximo ao Posto de Saúde na mesma local idade. 
Requerimento nº 362/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Sol ici ta informações de como está o processo para calçamento da rua 
Alziro Baltazar da Luz.   Requerimento nº 363/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos de Congratulações ao Piquete de 

Laçadores Tropeiro das Coxi lhas pela abertura da Semana Farroupi lha. 
Requerimento nº 364/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos 

de Congratulações a todas as mulheres patrulhenses alusivo ao Dia 
Municipal  da Mulher celebrado em 19 de setembro.  Requerimento nº 
365/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento da Srª 
Irma Serafini  Meregall i . Pedido de Providência nº 347/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a colocação de um abrigo na parada de 
ônibus nº 182 existente na localidade de Lomba Vermelha. Pedido de 
Providência nº 348/2006 –  FLÁVIO VONS SALTIÉL- Sol ici ta a iluminação 
pública na local idade de Colônia Soares. Pedido de Providência nº 
349/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a colocação 
de uma luminária próxima à parada nº 177 às margens da Rs -030 na 
localidade de Passo dos Ramos. Pedido de Providência nº 350/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento 

das estradas que ligam as localidades de Arroio da Madeira passando por 
Serraria Velha, Porto Ramos, Taquaral , Catanduva Grande, Data e Alto 
Data. Pedido de Providência nº 351/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici ta o patrolamento, ensaibramento e colocação de material  das 
estradas que ligam Barrocadas e Lombas. Pedido de Providência nº 
352/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento da estrada principal da local idade de Montenegro,  
passando por Içara até a divisa com o município do Caraá. Pedido de 
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providência nº 353/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 

repintura das faixas de segurança existentes no Município. Pedido de 
Providência nº 354/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento das estradas que l igam as local idades de Miraguaia, 
Catanduvinha em direção à Venturosa. Pedido de Providência nº 
355/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta o conserto do ponti lhão 
existente no final  da rua inti tulada Beco dos Nazário. Pedido de 
Providência nº 356/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a 
revisão da rede de i luminação públ ica com troca de Lâmpadas queimadas 
nos bairros Bom Princípio, Cohab, Vi la Rica e Loteamento Portugal. 
Pedido de Providência nº 357/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 

Sol ici ta a revisão da rede de iluminação públ ica na rua Pedro Si lveira 
Braga. Pedido de Providência nº 358/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta a recuperação do calçamento da rua dos Imigrantes,  
principalmente próximo à Vi la Assi s Brasi l . Pedido de Providência nº 
359/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta o patrolamento e 
ensaibramento das estradas de Aldeia Velha e Morro do Púlpi to; 
Colocação de luminárias na localidade de aldeia Velha, compreendendo 
os trechos da RS-474 até a ponte da estrada que l iga a comunidade de 
Barro Vermelho, compreendendo o trecho iniciando na escola em direção 
à residência do Sr. José Marciano. Pedido de Providência nº 360/2006 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a conclusão da Praça pública 
no Loteamento Valbaru. Pedido de providência nº 361/2006 –  FERULIO 
JOSÉ TEDESCO- Sol ici ta a recuperação de todas as ruas da Vila Assis 
Brasi l . Pedido de Providência nº 362/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a revisão na rede de esgoto das ruas do bai rro Vila 
Assis Brasi l  e colocação dos canos de esgoto. Pedido de Providência nº 
363/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta que sejam 
realizadas obras de reformas das praças públ icas do município, em 
especial  a existente junto ao Posto de Saúde João L uz na rua Danton 
Pascoal i  da Rosa. Pedido de Providência nº 364/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta que seja realizada a poda dos 
arbustos existentes nos canteiros local izados junto à rótula da RS -474 
com a RS-030 em frente à empresa Dacolônia. Pedido de Providência nº 
365/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a repintura das 

sinalizações horizontais (faixa de segurança) existentes nas ruas de 
nossa cidade. Pedido de Providência nº 366/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Sol ici ta o ensaibramento e patrolamento das estradas 
gerais das local idades de Esquina dos Morros, Chicolomã, Tapumes, 
Lombas, Barrocadas e Morro Grande. Falou sobre o Expediente do Dia o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual 

sol ici ta ao Prefei to Municipal  que seja formada uma parceria com a 
Empresa Brasi leira de Correios e Telégrafos para a instalação da AGC –  
Agência de Correios Comunitária, no distr i to de Barrocadas. Salientou o 
Edi l  que, em virtude da Prefei tura Municipal  não ter respondido o ofício 
encaminhado pela EBCT no qual informava que não poderia ser efetuado 
convênio com a iniciativa privada, passando a ser fei to somente através 
das prefei turas municipais. Sol ici tou ao Secretário de finanças, presente 
no Plenário, que interceda junto ao Poder  Executivo, para seja revista a 
possibil idade de reabrir a agência comunitária na localidade de 
Barrocadas em virtude da distância que prejudica aos moradores de 
terem acesso as suas correspondências. Em aparte falou o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que na oportunidade em que os 



 4 

funcionários do correio estiveram na Prefei tura, estava no cargo de 
Prefei to. Sal ientou que este é mais um serviço que está sendo jogado 
para cima da Prefei tura, uma vez que repassam o valor de R$ 342,67, 
sendo que a Prefei tura, para colocar um agente terá que pagar mais de 
R$ 1.000,00, sendo um total  de seis comunidades que contam com esse 
serviço. Ressaltou que a Prefei tura ficou de entrar em contato,  
posteriormente, com a agência dos correios. Prosseguiu o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Disse entender que os cofres públicos 
poderão ser onerados, mas destaca que esse programa atende somente 
localidades com mais de quinhentos moradores, portanto acredita que o 
investimento é valoroso, pois i rá beneficiar diversas pessoas. Vere ador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Manifestou-se a respeito da Indicação nº 
077/2006 na qual sol ici ta a reabertura da estrada que liga a localidade do 
Cartucho à localidade de Ribeirão (estrada Morro Velho) dando 
possibil idade aos moradores da região de trafegarem e m caso de 
rompimento da ponte. Sal ientou que a ponte foi  efetuada há poucos anos, 
mas em virtude das chuvas as laterais foram corroídas, correndo o risco 
da mesma ruir, f icando os moradores sem opção de trafegarem. Sal ientou 
que, por se tratar de reabertura de estrada, que onerará os cofres 
públicos, optou por enviar ao Prefei to Municipal  uma Indicação. Ressaltou 
ser esta uma justa reivindicação dos moradores da localidade de Ribeirão 
que trabalham na cidade, necessi tando do acesso da estrada em caso da 
ponte cair. Acredita na necessidade de haver um esclarecimento por 
parte da empresa que ganhou a l ici tação para a construção da referida 
ponte, uma vez que a mesma está ruindo. Disse o Edi l  que esta Casa tem 
a função fiscalizadora e de assessoramento, portant o sol ici ta as 
expl icações, até mesmo para isentar o Poder Executivo de qualquer 
responsabil idade. Baseado no que foi  apontado, o Edi l  sol ici ta a 
reabertura da estrada que está fechada para que a população possa 
uti l iza-la no caso de ocorrer algo pior com a  ponte. Não havendo mais 
pronunciamentos no Expediente do dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: INDICAÇÃO Nº 077/2006  –  FLÁVIO VON SALTIÉL, 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E FERULIO JOSÉ TEDESCO -  

Sol ici tam a reabertura da estrada que l iga a localida de do Cartucho à 
localidade de Ribeirão (estrada Morro Velho) dando possibi l idade aos 
moradores da região de trafegarem em caso de rompimento da ponte”. - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
078/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Criação de uma galeria 

no átrio da Câmara da mulheres que integraram o legislativo 
patrulhense”.- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. O Projeto de Lei nº 205/2006 baixou na Comissão Única de 
Pareceres. Os requerimentos foram colocados em bloco em discussão, 
não havendo manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade 
com acordo de lideranças. Não havendo pronunciamentos na Ordem do 
Dia o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao envio do Plano Diretor 
que ainda não foi  enviado para esta Casa, sol ici tando ao Líder do 
governo que interceda junto ao Poder Executivo para que o mesmo seja 
encaminhado o quanto antes para o Legislativo para que os Vereadores 
possam estudar com mais afinco, uma vez que a população não teve 
muito interesse em participar da Audiência Públ ica que tratava sobre o 
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Plano Diretor. Salientou que quando esse projeto der entrada nesta Casa, 
tem certeza de que a população virá pressionar os Vereadores, uma vez 
que ele mexe com a vida da população por ser bastante abrangente. 
Sal ientou a importância de haver um grande estudo po r parte desta Casa, 
uma vez que a população não participou, alegando que se a comunidade 
tivesse participado das audiências públ icas, esta Casa somente 
homologaria o que havia sido discutido e aprovado nas audiências. 
Sol ici tou ao Líder do governo que inte rceda junto ao Poder Executivo 
para que o Plano Diretor seja encaminhado o mais rápido possível  para 
esta Casa. Disse que os Vereadores colocaram seus nomes à disposição 
da sociedade com o objetivo de defender os interesses da comunidade 
patrulhense. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO : Sol ici tou ao Líder de 
Governo que interceda junto ao Poder Executivo para que olhe com 
carinho para a Vi la Assis Brasi l  onde moram pessoas trabalhadoras, 
estudantes, que necessi tam de uma melhor infra -estrutura, com uma 
maior part icipação da Associação de Bairros daquela Vila. Disse que o 
município já está com novas perspectivas de Universidades, Indústrias 
que trarão geração de emprego e renda para o município que deixará de 
ser somente um bom lugar para morar, mas também um lugar  com bons 
empregos. Com relação à Audiência Pública que tratou do Plano Diretor, 
disse que acompanhou a divulgação do mesmo pelo Poder Executivo, 
mas a população não participou. Salientou que cabe a esta Casa fazer 
uma maior divulgação para que a população  participe e acompanhe o 
trabalho relativo ao Plano Diretor. Informou que nos municípios onde já 
existe o Plano o prazo poderá ser dilatado, conforme disse a ex -
procuradora do município Maria Aparecida em palestra proferida. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Manifestou o seu 

contentamento com relação ao ofício enviado a esta Casa no qual se 
refere à contribuição desta Casa ao Conselho Municipal  de Educação que 
intensi ficou os estudos sobre educação especial  e produziu um texto 
normativo que se encontra em construção, na sua segunda versão. 
Sal ientou que este texto está sendo estudado por várias insti tuições que 
poderão contribuir para fortalecer ou modificar este ideário. Agradeceu ao 
presidente por ter indicado seu nome para participar deste debate, o qu al 
participou nesta tarde, onde foram discutidos os problemas relacionados 
à inclusão social . Lembrou o requerimento nº 116/2006 datado de dez de 
abril  no qual sugeria à Secretária Municipal  de Educação a realização de 
projetos a serem encaminhados ao FNDE objetivando a adaptação física 
das escolas municipais, aquisição de equipamentos didáticos, 
pedagógicos e formação de professores vol tados à educação especial . 
Disse que a sua intenção, na época, era com relação às escolas 
receberem estes alunos nas matrí culas. Ressaltou que o trabalho 
individualizado da APAE não interfere nesse atendimento, por parte dos 
professores, até mesmo porque o aluno poderá também ser super dotado. 
Com relação ao Plano Diretor disse que a lei  é bastante clara no que se 
refere ao prazo de entrega que será em dez de outubro onde os planos 
terão que ser fei tos. Acredita que esta Casa deve cumprir o prazo 
estabelecido em lei . Corroborou com as palavras do Vereador Flávio no 
que se refere a pouca participação da população na reformulaçã o do 
Pleno Diretor. Disse que a função dos Vereadores é de assessoramento e 
fiscalização, visando o bem comum. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Somou-se à Vereadora Jacira no que se refere à Vi la Assis Brasi l , 
lembrando que há cerca de um mês atrás foi  fei t o um pedido de sua 
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autoria, baseado num convite efetuado pelos moradores da referida Vi la, 
onde pôde veri ficar o esgoto que corre a céu aberto, f icando os 
moradores à mercê de insetos e doenças que são ocasionados por 
si tuações desta natureza. Sol ici tou ao  Prefei to Municipal  que interceda 
junto à Secretaria Municipal  de Obras para que tomem providências 
urgentes com relação a esse problema. Da mesma forma destacou os 
buracos existentes nas ruas da referida vi la, bem como, na rua dos 
Imigrantes que está quase intransi tável . Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que há quinze dias fez uma indicação 

ao Poder Executivo no qual sol ici tou providências quanto aos esgotos que 
estão correndo a céu aberto na cidade, salientando que a Vila Assis 
Brasi l  é exemplo desse assunto. Destacou o período elei toral  que está se 
apresentando, salientando que nas campanhas apresentadas há um 
grande destaque na saúde, educação e emprego como se não fosse uma 
obrigação dos governantes. Disse ficar impressionado com a capacida de 
do município de Glorinha que terá uma nova empresa com um 
investimento de R$ 42.000.000,00, enquanto que o município de Santo 
Antônio da Patrulha novamente ficará no esquecimento. Sal ientou o Edi l 
que há sessenta dias sol ici tou a esta Casa que agendasse  com a 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, com 
o Secretário Luiz Roberto Ponte, onde esta Casa reivindicaria um grande 
investimento de uma empresa de grande porte, sendo este um sonho de 
todos os Vereadores, conseqüentemente, de toda a população 
patrulhense. Segundo informações veiculadas no Correio do Povo os 
representantes do município de Glorinha foram procurados pelo governo 
do Estado. Disse que o Vereador Ferulio está encontrando di f iculdades 
em marcar uma audiência com o secretário, mas acredita que, após as 
eleições, isso seja possível . Corroborou com as palavras do Vereador 
Flávio que muitas vezes uti l izou a Tribuna para falar sobre a fal ta de 
hotéis no município que possam receber empresários que queiram 
investi r no município. Acredita na necessidade de se tomar uma 
providência, ou o município correrá o risco de ficar tr inta anos atrás do 
município de Glorinha. Em parte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Com relação à audiência sol ici tada, lembrou a iniciativa do 
Vereador Flávio em sugerir a união das forças vivas do município em prol  
da busca de investimentos no município, disse que esse trabalho deverá 
ser contínuo, juntamente com a Associação Comercial . Quanto à escolha 
do município de Glorinha, disse que as empresas, normalmente, mapeiam 
os terri tórios que querem se instalar, exempl i f icando o caso da Nestlé 
onde todos apostaram em Santa Rosa, mas em virtude da Bacia lei teira, 
outro município foi  escolhido. Sabe que há a intervenção do Estado em 
regiões menos desenvolvidas, mas o município de Glorinha foi  escolhido 
em virtude de já haver uma fábrica de MDF, setor este que está se 
expandido rapidamente. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Com relação à fábrica de MDF instalada no município de 

Glorinha, disse que o Poder Executivo lutou muito para que a mesma se 
instalasse no município, mas os mesmos já tinham terreno comprado e se 
instalaram no município de Glorinha. Com relação à ida dos Vereadores 
até o Sr. José Roberto Ponte, disse que o Poder Executivo  estava tendo 
muitas di f iculdades em marcar audiência com o mesmo. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Com relação à instalação da fábrica em 

glorinha, disse ter inveja de que a mesma não tenha se instalado em 
Santo Antônio. Concordou com as pal avras do Vereador Ferúlio de que a 
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empresa para se instalar faz uma pesquisa de mercado, onde entram 
vários pontos, sendo um deles a proximidade com a capital . Ressaltou 
que o Município de Santo Antônio está fazendo um belo trabalho na 
busca de investimentos e instalação de Indústrias no município. Acredita 
que esta Casa está tentando ajudar dentro das suas possibil idades, mas 
acredita que a sugestão da união de forças vivas da comunidade, 
juntamente com os Poderes Executivo e Legislativo, mais a Associação  
Comercial , já deveriam estar sendo oficializados pelo Poder Executivo a 
Secretaria do Sr. Luiz Roberto Ponte, as empresas, pessoas influentes, 
destacando o que o município tem para oferecer, os acessos que se têm 
pela RS-030, RS-474, RS-040 e BR 290. Sal ientou que o município está 
pecando em não entrar em contato com as forças vivas já ci tadas. Em 
aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que 

Santo Antônio contribuiu muito para o crescimento de Glorinha com a ida 
da DIVIMEC para aquele município. Sal ientou que a vantagem de 
Glorinha é pertencer à região metropol i tana, tendo um valor enorme para 
as empresas que querem ficar próximas à capital . Ressaltou que o 
município de Santo Antônio ainda não consta no mapa como pertencente 
à Região Metropol i tana. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a questão do município ainda não 
estar no mapa como pertencente à Região Metropol i tana, acredita na 
necessidade de se tomar providências quanto a isso. Sal ientou que 
empresa que se instalará em glorinha tem instalações em São Paulo e 
Paraná, portanto o nosso município está ainda mais próximo. Manifestou 
a sua preocupação com relação ao que é di to pelo Governo Municipal  de 
que em seis anos e meio já foram criados quatro mi l  empregos, os  quais 
nunca viu, portanto sol ici ta dados concretos no papel desta geração de 
empregos. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ter orgulho desta 
Câmara e de seus componentes em virtude do belo trabalho que está 
sendo efetuado. Sal ientou ter ficado muito sati sfei to ao participar do 
Congresso da ASCAM em Porto Alegre, destacando a manifestação do 
Vereador Flávio que foi ovacionado pelos demais participantes, 
demonstrando a capacidade e o nível  dos componentes desta Câmara. 
Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata, que após l ida e aprovada segue assinada.  


