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ATA DA 30 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e cinco 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 , 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 29ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Fez o uso da Tribuna Livre a Professora da Escola Estadual 
Patrulhense, Mara Rocha apresentando, juntamente com os alunos do 2º 
ano do Ensino Médio, o Projeto sobre o Trânsi to Seguro. Na mesma l inha 
fez o uso da Tribuna o Secretário da Administração, João Alfredo da 
Si lveira Peixoto, explanando sobre as empresas instaladas no município 
que receberam incentivos através da Prefei tura Municipal .  Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Of. Mensagem nº 
141/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 142/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº 143/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 144/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 206/2006 –  “DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2007”.  
PROJETO DE LEI Nº 207/2006 –  “ACRESCENTA PROJETOS E 

ATIVIDADES AOS ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.711/2005 –  QUE 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 
2006/2009”. PROJETO DE LEI Nº 208/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTER A 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 COMPLEMENTAR Nº 008/2006 –  

“INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, DEFINE 
O PERÍMETRO URBANO, CRIA O GRUPO GESTOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. Of. 870/2006 –  Resposta à Indicação nº 027/2006 de 
autoria do Vereador João Cezar Freiberger de Souza. Of. 871/2006 –  
Resposta à Indicação nº 068/2006 de autoria do Vereador Flávio Von 
Saltiél  –  Poder Executivo. Of. 872/2006 –  Resposta à Indicação nº 
073/2006 –  Poder Executivo. Of. apresentação do funcionamento da 1ª  
Câmara Arbi tral  de Santo Antônio da Patrulha. Ofício nº 1790/2006 –  
Comunica a al teração por Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 
183.108-30 celebrado entre o município  e a Caixa Econômica Federal  no 
valor de R$ 14.516,38. INDICAÇÃO Nº 079/2006 –  MARLON SILVA DE 
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SOUZA- “Seja incluído no Calendário de Eventos do Município o encontro 
anual do Moto Clube Pé de Cana”. INDICAÇÃO Nº 080/2006 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR, FERULIO JOSE TEDESCO E RENI GERMANO DA 
SILVA:  - “Sol ici ta a regularização fundiária da ocupação existente,  
iniciando no cunhal da rua Cap. José Machado da Si lva com rodovia RS -
474, com futura denominação de Vila Passo da Figueira”. INDICAÇÃO Nº 
081/2006 –  “Criar, den tro das festividades da Semana da Criança, 

envolvendo a comunidade estudanti l das redes municipal , estadual e 
escolas particulares, do Município de Santo Antônio da Patrulha, a 
eleição e posse do Prefei to, Vice -Prefei to, Secretários e Vereadores 
Mirins”. Requerimento nº 366/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Votos 

de Congratulações aos Contadores de nosso município, na pessoa da Srª 
Andréia Peixoto dos Santos, Delegada do CRC, alusivo ao Dia do 
Contador celebrado em 22 de setembro p.p. Requerimento nº 367/2006 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta à Empresa Vivo um 

estudo para a elaboração de um projeto em parceria com a comunidade 
visando a colocação de uma antena de telefonia celular na localidade de 
Evaristo. Requerimento nº 368/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de 
Congratulações aos Festeiros, extensivo à Comissão Organizadora e a 
comunidade pela realização da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Boa 
Viagem real izada no dia 24 de setembro p.p. Requerimento nº 369/2006 –  
PODER LEGISLATIVO- Votos de Congratulações aos CTGs Patrulha do 
Rio Grande, Cel. Chico Borges Pedro Elesbão e Alvorada do Rio Grande 
alusivo às comemorações da Semana Farroupi lha. Requerimento nº 
370/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta à Secretária Estadual de 

Educação que seja disponibil izado acesso junto às Escolas Públ icas 
Estaduais às pessoas portadoras de alguma deficiência física, em 
especial  cadeirantes. Requerimento nº 371/2006 –  BANCADA DO PMDB- 
voto de pesar pelo falecimento da Srª Eva Si lveira. Pedido de Providência 
nº 367/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Colocação de uma luminária 
em frente à parada 188 na local idade de Portão I. Pedido de Providência 
nº 368/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici tam a recuperação da camada asfál t ica da rua Theobaldo Luiz 
Machado em Barro Vermelho. Pedido de Providência nº 369/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a recuperação da estrada da local idade 

de Rincão do Herval  até a local idade de Passo da Forqui lha, bem como 
da estrada da localidade de Arroio do Carvalho. Pedido de Providência  nº 
370/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a colocação 
de luminárias e troca de lâmpadas nas ruas João Marques Peixoto,  
Travessa Cardoso e Irineu Cardoso na localidade de Vi la Palmeira. 
Pedido de Providência nº 371/2006 – BANCADA DO PMDB - Sol ici ta a 

recuperação da estrada da local idade de Morro do Púlpi to. Pedido de 
Providência nº 372/2006 –  BANCADA DO PMDB –  Colocação de rede de 

esgoto no final  da rua João P. da Luz sentido centro -bairro, lado direi to 
próximo à ponte que separa a mesma da Rua  dos Imigrantes. Pedido de 
Providência nº 373/2006 –  BANCADA DO PMDB - Sol ici tam a canal ização 
da rede de esgoto na rua Danton Pasqual i  da Rosa após o Posto de 
Saúde. Pedido de Providência nº 374/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici ta a instalação de duas l uminárias na Travessa Dona Cristina. Falou 
sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Demonstrou a sua satisfação por ver o Plenário repleto de estudantes, 
professores, empresários, imprensa e comunidade em geral . Com 
referência às reivindicações dos alunos da Escola Estadual Patrulhense 
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no que se refere ao Trânsi to, disse que muitas pessoas já perderam um 
ente querido em acidentes de trânsi to. Sal ientou que esta Casa já buscou 
apoio junto ao Ministério Público para solucionar os problemas que  vêm 
ocorrendo na RS-030, onde inúmeros acidentes vêm ocorrendo em função 
do trânsi to de caminhões que desviam do pedágio. Disse o Edi l  que, 
infelizmente, não cabe a esta Casa elaborar leis de trânsi to, mas sim à 
Assembléia Legislativa e ao Governo do Estado. Expl icou às pessoas 
presentes que o Poder Legislativo não pode legislar sobre matérias 
financeiras, pois caracterizaria inconsti tucionalidade. Ressaltou que esta 
Casa tem encontrado guarida junto às autoridades estaduais, bem como, 
junto ao Poder Executivo, no que se refere às rodovias. Sal ientou que a 
preocupação dos alunos é a preocupação desta Casa. Referiu -se aos 
Projetos que deram entrada na Casa nesta data, destacando o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual os Edis têm um prazo um pou co 
maior para estudar, bem como o projeto que estabelece a reformulação 
do Plano Diretor do Município. Com relação a este úl t imo, disse o Edi l 
que as discussões iniciaram-se hoje à tarde na Reunião da Comissão. 
Ressaltou que esta Casa será amparada por técnicos que esclarecerão as 
dúvidas que vierem a se apresentar, em virtude de que prazo para 
votação se esgotará no dia nove de outubro, sendo o mesmo promulgado 
no dia dez de outubro, sob pena do município ser responsabilizado, vindo 
a perder verbas estaduais e federais. Informou que no dia 05 de outubro 
haverá uma audiência públ ica, nesta Casa, que tratará sobre o Plano 
Diretor. Convidou as pessoas presentes a participarem da Audiência 
Públ ica em função de que o Plano Diretor mexerá com a vida de toda a 
comunidade uma vez que versa sobre construção de prédios, loteamentos 
populares, desenvolvimento industrial , esgoto cloacal, água, luz, 
abastecimentos em geral . Sal ientou que a reformulação do Plano Diretor 
é uma exigência do Estatuto das Cidades que obriga o s municípios com 
mais de vinte mi l  habitantes elaborar o Plano Diretor ou reformular aquele 
que já tem, que é o caso do município de Santo Antônio. Disse que o 
Poder Executivo, por força de lei , já  efetuou três Audiências Públ icas, 
com pouca participação da comunidade. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Manifestou a sua satisfação por ver a Casa 
cheia de estudantes e pessoas da comunidade prestigiando o trabalho 
efetuado pelos Vereadores. Referiu -se ao pedido no qual solici ta a 
colocação de luminárias com lâmpadas na localidade de Vila Palmeira, 
total izando uma rua e duas travessas com quatro lâmpadas, onde os 
moradores pagam a i luminação públ ica, mas não possuem o serviço, que 
é o dever do município. Disse que solici tará, na próxima semana, 
melhorias nas referidas estradas com patrolamento e ensaibramento.  
Com relação ao Projeto no qual sol ici ta a colocação de uma antena de 
telefonia celular na localidade de Evaristo, o faz em virtude de que após 
o Monjolo não há sinal , ficando as pessoas desguarnecida s desse 
serviço. Salientou que as empresas fazem inúmeras propagandas para 
vender os telefones, mas não fornecem condições para que o sinal 
chegue até as mesmas. No que se refere ao Plano diretor, disse que o 
mesmo contém cem artigos, os quais os Vereadore s terão que estudar um 
por um. Convidou a toda a população a participar da Audiência Pública 
que ocorrerá no dia 05 de outubro às 19 horas. Vereador MARLON SILVA 
DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em 

especial aos estudantes da Escola Estadual Patrulhense, bem como aos 
amigos do Moto Clube Pé de Cana. Referiu -se à Indicação na qual 
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sol ici ta a inclusão, no calendário de eventos do município, do encontro 
anual do Moto Clube Pé de Cana, em virtude de ser uma entidade sem 
fins lucrativos, que contribui  para a divulgação do nome de Santo Antônio 
nos demais municípios do Estado. Sal ientou que participam deste Moto 
Clube várias famíl ias que se reúnem anualmente no município, com a 
presença de mais de duas mi l  pessoas no úl t imo encontro, sendo q ue mi l  
pessoas eram de outros municípios, trazendo fomento para o comércio 
local . Acredita na sensibil idade da qualidade do Poder Executivo em 
aceitar esta Indicação em reconhecimento ao trabalho deste Moto Clube. 
Disse que esta entidade é associada à Enti dade de Motocicl istas do Rio 
Grande do Sul, AMO que já integra o calendário de eventos estadual. 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou as 
pessoas presentes no Plenário, manifestando a sua satisfação pela 
presença dos jovens estudantes, bem co mo da comunidade em geral . 
Sol ici tou, verbalmente, que seja marcada uma audiência com o Sr.  
Prefei to Municipal , juntamente com os moradores da rua Danton Pasqual i 
da Rosa, visando o término do calçamento da referida rua e a canalização 
da rede de esgoto, uma vez que os moradores estão dispostos a formar 
parceria com o Poder Executivo. No que se refere ao Projeto do Vereador 
Mirim, disse que o mesmo já existe em vários outros municípios, sendo 
de muita importância para que os alunos aprendam o verdadeiro pap el do 
Vereador. Sal ientou que todo o cidadão tem o direi to de acompanhar o 
papel do Vereador e do Prefei to. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  aos 
estudantes e professores da Escola Estadual Patrulhen se, bem como, aos 
componentes do Moto Clube Pé de Cana. Solici tou, verbalmente, a 
colocação de quatro luminárias no trevo da estrada que vem até a 
Cooperja,  em virtude de que a mesma está em total  escuridão. Com 
relação às reivindicações dos alunos da Esco la Patrulhense disse que os 
vereadores desta Casa dir igiram-se até a Lomba Vermelha na curva 
inti tulada “curva da morte” por não ter acostamento, bem como no trevo 
do Da Colônia, que foi  arrumado, por sol ici tação do Vereador Clóvis e 
com o apoio dos demais Edis, mas foi  colocada uma placa no meio 
ti rando a visibil idade dos motoristas. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que a placa já foi  reti rada porque já houve um 
acidente na referida rótula. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA dizendo não entender como um engenheiro coloca uma placa que 

prejudica a visibil idade dos motoristas. Espera que a promotoria interceda 
junto à empresa responsável para que o acostamento da RS -030 seja,  
realmente, efetuado. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, destacando a presença 
dos jovens estudantes da Escola Estadual Patrulhense, bem como dos  
componentes do Moto Clube Pé de Cana. Sol ici tou, verbalmente, que seja  
encaminhado ao Departamento de Trânsi to da METROPLAN exigindo a 
identi ficação dos ônibus que fazem a l inha Metropoli tana, principalmente 
da Unesul, em virtude de existi r uma legislação que faz o transporte 
gratui to do idoso. Sal ientou que, conforme alegação da Unesul, a 
empresa somente faz o transporte gratui to do idoso nos ônibus que fazem 
a linha da Região Metropol i tana, portanto quer a identi ficação dos 
mesmos em virtude do município de Santo Antônio fazer parte da referida 
região. Da mesma forma sol ici tou que seja encaminhado à Secretaria do 
Estado da Habitação para que proceda à liberação de um topógrafo, um 
engenheiro e um arquiteto para que contribuam junto ao município, 
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através de um convênio, para a regularização de loteamentos,  
principalmente ruas completas, com construções em todos os terre nos, 
em virtude de que a lei permite a sol ici tação de usucapião coletivo a 
moradores que não têm condições financeiras de bancar o pagamento 
para fazer o levantamento. No que se refere à inclusão do município na 
Região Metropoli tana, disse que isso permite  que o município tenha o 
serviço solici tado anteriormente, bem como a uma maior parcela nas 
verbas oriundas do Corede. Exempl i f icou as obras de asfal tamento que 
estão sendo fei tas no município, com dinheiro da Consulta Popular. No 
que se refere à curva da Av. Paulo Maciel  de Moraes, tratada pelos 
alunos da Escola Estadual Patrulhense, disse que esse documento 
permiti rá ao município a instalação de um quebra -molas na referida curva 
em virtude da lei  permiti r que sejam instalados próximos a escolas e 
creches, ou até a instalação de redutores de velocidade. Vereador 
FERULIO JOSÉ TEDESCO : Cumprimentou as pessoas presentes no 

Plenário, manifestando sua alegria pela presença das professoras e 
alunos da Escola Estadual Patrulhense. Com relação à placa em frente à 
rótula do Da Colônia, disse que a mesma foi  reti rada pelo caminhão que 
bateu e não pelo órgão responsável. No que se refere à curva da Eisberg, 
disse que o Prefei to Municipal  esteve nesta Casa informando que já está 
al inhavando um convênio para colocar um controlador eletrônico que 
proporcionará uma redução de velocidade naquele local . Corroborou com 
as palavras dos Vereadores que o antecederam no que se refere ao Plano 
Diretor. Salientou que o município já possuía um Plano Diretor que será 
reformulado, uma vez que a lei  assim o exige. Ressaltou o Edi l  que o 
Plano Diretor tem um papel muito importante no Município pois regrará a 
vida dos contribuintes no que se refere a construções, esgoto cloacal, a 
questão ambiental , etc. Convidou a todos os ouvintes que pa rticipem da 
Audiência Públ ica que reformulará o Plano Diretor, uma vez que essa 
participação fará com que a responsabi lidade seja comparti lhada. 
Sol ici tou ao Presidente da Casa que entre em contato com a promotora 
relacionado com o assunto do trânsi to e a RS-030, veri f icando o 
andamento do o processo, visto que a mesma estaria abrindo um 
processo administrativo no que se refere ao assunto RS-030. Em nome da 
Bancada do PMDB sol ici tou a todos que compareçam às urnas no próximo 
domingo para escolher seus candidatos, embora as pessoas estejam 
i ludidas com a democracia que aí está, alegou o edi l  que este é o 
momento de mudar a vida do povo. Sol ici tou às pessoas que escolham 
com perseverança, nos candidatos que acharem melhor preparados, 
dando um voto de confiança, veri f icando as propostas apresentadas, as 
al ternativas, os compromissos que os candidatos estão assumindo, para 
depois poderem cobras as mesmas. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que a recomendação e o chamamento que o 

Vereador Ferúl io está fazendo é bastante oportuna, em virtude desta 
Casa estar recebendo jovens formadores de opiniões. Sal ientou que o 
descontentamento que há com a polít ica é verdadeiro, mas somente será 
corrigido votando. Disse que esses que mexeram no dinheiro do povo , 
têm seus currais elei torais e sempre se elegerão, portanto àqueles que 
são honestos, mas não têm currais elei torais, necessi tam fazer mais 
votos para ti rar os desonestos. Referiu -se à reportagem veiculada no 
jornal  que mostrava matéria dos mi l i tares de a l ta patente manifestando-se 
sobre o risco da democracia, que dá o direi to ao voto, a se expressar, de 
usar uma roupa di ferente, de uti l izar a música para fazer críticas, ao 



 6 

contrário da di tadura que elimina do cidadão o direi to de participar de 
qualquer coisa. Ressaltou que os mi l i tares estão alertando sobre os 
riscos da democracia. Disse que os professores, em sala de aula, podem 
falar alguma coisinha para não mexer na história do País, não pode 
contar o que acontece. Sal ientou ser do tempo em que existia o decreto 
474 que proibia o vereador de falar sobre pol ítica, foi  quando castraram 
da sociedade brasileira o direi to de se formar l íderes. Disse que, por pior 
sistema de governo que possa existi r, o melhor ainda é o modelo 
democrático, mas para isso há a necessidade de votar e escolher bem, 
independente de partido, mas escolhendo àqueles que contribuíram para 
o município e não pára-quedistas que somente vêm no município em 
época de eleições. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Cumprimentou o Vereador Flávio pelo pronunciamento 

efetuado, dizendo do orgulho de fazer parte desta Câmara de 
Vereadores. Vereador FERULIO JOSÉ TEDESCO: Cumprimentou o 

Vereador Flávio pelas palavras proferidas. Solici tou a todos que 
escolham bem seus candidatos no domingo . Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu -se à 
caminhada ocorrida na Semana da Pátria, onde o município retomou a 
vida cívica, sendo de extrema importância para Santo Antônio. Salientou 
que uma comunidade se co locou naquela caminhada de preto em protesto 
ao apelido que a comunidade tinha de “Vila Tripa”. Disse que na 
oportunidade ocupava o palanque, juntamente com o Vereador Ferulio e o 
Vereador Reni, onde resolveram denominar àquela comunidade de “Vi la 
Passo da Figueira”, mas em tratativas nas Comissões percebeu -se que 
essa denominação geraria um problema ao Prefei to porque a localidade 
não está regulamentada no contexto do município. Ressaltou ter 
procurado o Prefei to para veri ficar o que esse projeto, se passa sse pela 
Câmara, refleti ria para o município. Em virtude das impl icações que 
acarretaria esse projeto, esta Casa resolveu reti rar o mesmo e 
encaminhar ao Prefei to uma Indicação para que regularize a referida 
localidade para que, no futuro, possa receber a denominação adequada. 
Destacou a generosidade de um cidadão patrulhense que acolhe, em 
Brasíl ia, pessoas com deficiências traumáticas que necessi tam de 
tratamento no Hospital  Sarah Kubitschek, que é referência mundial . 
Sal ientou que neste dia estava presen te uma Senhora patrulhense com 
paralisia da cintura para baixo, que quer estudar nas escolas estaduais 
em Santo Antônio, mas não consegue em virtude de que necessi ta util izar 
o banheiro, mas a cadeira não passa na porta, nem na porta da sala de 
aula, por não serem adaptadas para tal  f im. Disse o Edi l  ter se 
comprometido com a referida Senhora em abraçar essa causa, já tendo 
entrado em contato com a Secretária do Estado da Educação, a qual 
informou que a Escola Estadual Cândido de Barros já terá essa 
acessibil idade. Sol ici tou o Edil  que a Secretária estenda essa 
acessibil idade às demais escolas do Estado pertencentes ao município, 
permitindo às pessoas portadoras de deficiências o acesso ao estudo. 
Com relação às sol ici tações dos alunos da Escola Patrulhense,  no que se 
refere à sinalização e à lombada eletrônica, disse que vem ao encontro 
com as palavras do vereador Ferul io e do Vereador Flávio, visto ter sido 
um recurso destinado pelo Deputado Alceu Moreira, através da Secretaria 
de Habitação. Salientou que, assim como o Deputado Alceu Moreira fez 
por Santo Antônio, o Deputado José Otávio também encaminhou veículos 
para a segurança, o Deputado Onyx encaminhou emenda de R$ 
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300.000,00 que será apl icada no bairro Passo dos Ramos, outra de R$ 
85.000,00, o PT tem um cidadão chamado Jairo Jorge que também 
trabalha por Santo Antônio, o Deputado Pompeu de Matos encaminhou 
emenda para construção de uma creche na localidade de Portão, El iseu 
Padi lha, Cezar Schirmer, Júl io Redecker. Em aparte falou o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Sugeriu que na úl t ima edição do jornal  haja 
uma manifestação do Poder Legislativo para que a população vote e eleja 
àqueles candidatos que ajudaram o município. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que em nome da Câmara a lei  

não permite, o Vereador poderá fazer particularmente. Sol ici tou às 
pessoas que votem com consciência no próximo domingo, colocando 
pessoas honestas. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do 
Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 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” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. INDICAÇÃO Nº 079/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- “Seja incluído no Calendário de Eventos do Município o encontro 

anual do Moto Clube Pé de Cana” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 080/2006 –  CLÓVIS GOMES 
SALAZAR, FERULIO JOSE TEDESCO E RENI GERMANO DA SILVA:  

“Sol ici ta a regularização fundiária da ocupação existente, iniciando no 
cunhal da rua Cap. José Machado da Si lva com rodovia RS -474, com 
futura denominação de Vi la Passo da F igueira” - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 081/2006 –  
“Criar, dentro das festividades da Semana da Criança, envolvendo a 
comunidade estudanti l  das redes municipal , estadual e escolas 
particulares do Município de Santo Antônio da Patrulha, a eleição e posse 
do Prefei to, Vice-Prefei to, Secretários e Vereadores Mirins” - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. Os Projetos de Lei  
nºs 206, 207 e 208/2006, bem como o Projeto de Lei Complementar nº 
008/2006 baixaram na Comissão. Os requerimentos foram colocados em 
bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, foram 
aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 
Manifestou a sua indignação com os acontecimentos que vêm ocorrendo 
no município no que se refere a roubos de carros, arrombamentos de 
casas, etc. Referiu-se ao que vem ocorrendo na política nacional, 
destacando que as más ações estão refletindo em todo o Brasi l , inclusive 
no município de Santo Antônio. Salientou que as pessoas não têm mais o 
direi to de deixar suas roupas no varal , porque não há mais respeito, 
assim está ocorrendo também com os motoristas que estão tendo seus 
veículos roubados, agora com armas na mão. Pediu aos ouvintes que 
aval iem na hora de votar, para que possamos eleger pessoas que, 
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realmente, lutam por uma Brasi l  melhor e respeitem o povo brasi leiro não 
roubando o dinheiro que seria destinado à educação, saúde, segurança, 
etc. Sal ientou que nas outras eleições havia um clamor para que as 
pessoas não votassem em branco, agora há o clamor para que as 
pessoas votem em pessoas honestas para que as ruins possam ser  
reti radas. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Cumprimentou o Dr.  
Ferulio Tedesco Neto presente no Plenário. Disse que na úl tima sexta -
feira esteve, juntamente com o Vereador Eduardo, no l ixão do município 
participando da demonstração da Ecosol de uma máquina que prensa e 
ensaca uma média de dois mi l  quilos de lixo orgânico, vindo resolver um 
grande problema que ocorre em todos os municípios. Da mesma forma 
encontravam-se prefei tos dos municípios da Argentina e do Chile, 
interessados em adquirir a referida máquina. Destacou ter participado, no 
mesmo dia, da assinatura com a Corsan da obra de R$ 1.830.000,00 para 
a nova capacitação da água do Rio dos Sinos, que  levará a água até o 
trevo, proporcionando um maior abastecimento ao município. Sal ientou 
que essas obras são oriundas das verbas do Corede. Destacou o Edi l  
que, tanto o asfal tamento da rua João Pedroso da Luz como as reformas 
do prédio da Escola Cândido de Barros somente se concretizaram através 
das verbas oriundas do Corede. Solici tou a formação de uma Comissão 
com objetivo de veri f icarem o andamento da implantação do Ensino Médio 
na Escola Estadual Cândido de Barros. Sol ici tou aos ouvintes que 
escolham bem os seus candidatos no próximo plei to, não anulando, nem 
votando em branco. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ser do tempo 
que o município não possuía casas populares, nem asfal to, nem ginásio 
de esportes, mas lembra do tempo em que foi  criada a Casa da  Criança, 
sal ientando que este foi  o tempo em que o Dr. Ferul io foi  Prefei to do 
Município. Homenageou o Dr. Ferulio que tanto fez pelo município, 
colocando seu nome à disposição muitas vezes em eleições que até 
mesmo sabia que iria ganhar, como naquelas em que ganhou, com 
merecimento, muitas vezes sacri f icando sua famíl ia e seu futuro 
profissional em prol  do município. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 
Manifestou a sua satisfação pela presença do Dr. Ferúl io, dizendo que o 
mesmo engrandece esta Casa. Nada mais  a tratar, foi encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada 
segue assinada.  


