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ATA DA 31 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos dois dias do mês de outubro 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 solici tou ao Exmo Senhor 
Secretário que realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de 
costume. Dando prosseguimento o Sr . Presidente colocou a Ata da 30ª 
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 
145/2006 –  Encaminha veto ao Projeto de Lei nº 196/2006. Of. Mensagem 
nº 146/2006 –  Encaminha Projetos de Lei – Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 147/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 148/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 149/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 150/2006 –  Encaminha Projetos de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 151/2006 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. mensagem nº 152/2006 –  Encaminha projetos 
de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 209/2006 –  “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. PROJETO DE LEI Nº 210/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS L EIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 211/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 
2006, REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –  
PDDE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
212/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2006, REFERENTE A 
TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA TRANSPORTE DO 
ENSINO MÉDIO, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
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ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
213/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2006, REFERENTE RECURSOS 
VINDOS DO ESTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 
FUNDAMENTAL –  COTA ESTADUAL, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 214/2006 –  “AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CRIA CARGOS PARA ESSA 
FINALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 215/2006 –  “AUTORIZA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CRIA CARGOS 
PARA ESSA FINALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 216/2006 –  “DISPÕE SOBRE A 

CRAIÇÃO DO PROGRAMA DE FRENTES EMERGENCIAIS DE TRABALHO 
E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER BOLSA DE INCENTIO 
À QUALIF ICAÇÃO PROFISSIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 217/2006 –  “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR INCENTIVOS CONCEDIDOS À 
EMPRESA COMAL –  COMÉRCIO DE ARROZ LTDA PARA A EMPRESA 
GOMES BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 218/2006 –  

“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.  PROJETO DE LEI Nº 219/2006 –  
“ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA 
AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 
2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. Of. 876/2006 –  Resposta ao 
requerimento nº 336/2006 de autoria da Vereadora Jacira Conceição dos 
Santos –  Poder Executivo. Of. DG-0454/06 –  Resposta ao ofício nº 
031/2006 –  DAER. MOÇÃO Nº 010/2006 –  PODER LEGISLATIVO- 
“MOÇÃO DE APOIO AOS ARROZEIROS”. INDICAÇÃO Nº 081/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Ampl iação da área do Cemitério 
Municipal  da Sede ou aquisição de uma nova área, visando dar 
continuidade à população patrulhense”. INDICAÇÃO Nº 082/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Real ização de um convênio entre 

Poder Executivo e alguma academia esportiva de nosso município, 
proporcionando a util ização, por parte de cadeirante ou deficiente físico, 
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dos aparelhos e piscinas para tratamento f isioterápico, com toda a 
estrutura exigida para prática dos exercícios requeridos pelo profissional 
da saúde”. INDICAÇÃO Nº 083/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- “Promoção de uma audiência com os moradores dos bairros 
Jaú e Lomba da Páscoa, objetivando a  real ização da conclusão dos 
calçamentos das Ruas dos Bairros acima ci tados, onde destacamos que 
há interesse destes municípios em contribuírem para conclusão destas 
obras”. INDICAÇÃO Nº 084/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“Ampl iação do atendimento na rede da saúde, em especial  junto ao Posto 
de Saúde Central , com a permanência de um médico para atendimento de 
consultas sem agendamento prévio, tendo em vista o atendimento de 
emergência estar vinculado ao Insti tuto Hospitalar Santo Antônio”. 
INDICAÇÃO Nº 085/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

“Al teração do sistema de agendamento dos exames, levando -se em 
cosnideração que, quando das consultas já tenham a data agendada para 
o exame, evi tando que novas fi las se formem junto ao Posto de Saúde 
Central , levando-se em consideração ainda, as pessoas residirem no 
interior do município e, na maioria das vezes, não chegam a tempo para 
agendar, devido as grandes fi las formadas durante a madrugada”. Pedido 
de Providência nº 375/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 
ensaibramento da estrada do Arroio Grande e o levantamento de parte da 
estrada. Pedido de Providência nº 376/2006  –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Conclusão da instalação da rede de esgoto fluvial  na rua Adão 
M. de Barros. Pedido de providência nº 377/2006  –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Sol ici ta a instalação dos canos do restante do trecho da 

sanga que passa ao lado das residências localizadas na rua Caetano 
Tedesco Netto. Pedido de providência nº 378/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a recuperação da boca-de-lobo 
localizada na rua Santo Antônio nas proximidades das residências  de nºs 
475 e 476 na esquina da Agropecuária Central . Pedido de providência nº 
379/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a revisão da rede de 

i luminação pública na rua Emi l iano Gi l  Portal  no loteamento Vi la Rica. 
Pedido de Providência nº 380/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 

Sol ici ta a colocação de luminárias na estrada conhecida como Beco da 
Figueira próximo ao Beco da Manteiga na localidade de Miraguaia. 
Pedido de Providência nº 381/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Sol ici ta a retirada dos galhos de poda e entulhos localizados em frente à 
Escola de Educação Infanti l  Costinha na localidade de Costa da 
Miraguaia. Pedido de Providência nº 382/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o término do patrolamento da estrada 
da localidade de Evaristo; Patrolamento e ensaibramento da estrada de 
Furnas em Evaristo. Pedido de Providência nº 383/2006 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a reposição do calçamento na rua 

Francisco F. Alvarez entre o cruzamento da rua Alberto Pasqual ini  até a 
Rua Daltro Filho. Pedido de Providência nº 384/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Sol ici ta a colocação de um abrigo de ônibus em frente ao 
armazém Pinheirinhos, no KM 27 sentido Rolante -Santo Antônio na 
localidade de Pinheirinhos. Pedido de Providência nº 385/2006 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento na estrada 

que l iga a localidade de Morro Agudo a Vi la Palmeira, tendo em vista as 
péssimas condições da referida estrada. Ped ido de Providência nº 
386/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a troca de 
lâmpadas queimadas na rua Alberto Tedesco. Falou sobre o Expediente 
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do Dia o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sol ici tou, verbalmente,  

Votos de Congratulações ao Juiz da Comarca  da 46ª zona elei toral , 
extensivo a todos os funcionários do cartório elei toral , pelo exemplar 
trabalho desenvolvido durante o úl t imo plei to, que ocorreu dentro da 
normal idade. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao ofício 

mensagem que encaminha o veto  ao Projeto de Lei nº 196/2006 no qual  
disciplinava a participação de alunos da rede municipal  de ensino nos 
eventos cívicos do município. Sal ientou o edil , que algumas afi rmações 
contidas no veto, alegam que deveria parti r do executivo, em virtude de 
ser o Projeto de Lei inconsti tucional, com vício de iniciativa que dispõem 
sobre os serviços públ icos. Ressaltou que o Projeto não trata sobre 
funcionários municipais, mas sim sobre a participação de alunos da rede 
pública municipal  em eventos cívicos. Disse que essa Casa tem por 
objetivo fazer com que a comunidade participe de eventos cívicos, 
exercendo sua cidadania. Salientou que o Poder Executivo pode copiar o 
projeto, enviando o mesmo para esta Casa que será aprovado. Disse que 
não há má vontade por parte do Poder Executivo, uma vez que o artigo 
61 da Consti tuição Federal  foi  ci tado, mas acredita que o mesmo será 
analisado, com o devido parecer do procurador da Casa, onde o veto será 
acatado ou não. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Destacou um detalhe percebido no veto, que refere -se à implantação, 
portanto acredita que a mudança do mesmo fará com que o Projeto deixe  
de ter vício de iniciativa. Ressaltou que o projeto da maneira que foi 
elaborado, criará uma nova si tuação para os professores e funcionários 
municipais, que deverão fazer com que o aluno cumpra com as 
obrigações de cidadão. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL :  
Agradeceu as palavras do Vereador Ferulio, sugerindo ao presidente que 
repasse o projeto ao Procurador para que possa discuti r e corrigir se 
houver necessidade. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 

Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta que seja ampl iado o atendimento 
de saúde no Posto de Saúde Central , com a permanência de um médico 
cl ínico geral sem que haja a necessidade das pessoas fazerem um 
agendamento prévio. Sal ientou que o Insti tuto Hospitalar atende 
emergências e urgências, sendo os atendimentos eletivos real izados nos 
Postos de Saúde. Disse ter sido procurada por quatro pessoas, somente 
nesta tarde, que ficaram sem atendimento por não terem agendado, 
previamente, suas consultas. Da mesma forma sol ici tou que as pessoas 
consigam real izar seus exames, assim que saem das consultas, uma vez 
que elas têm que vol tar outro dia somente para agendar seus exames, 
muitas vezes passando toda a noi te na fi la, e ainda levam quase um mês 
para serem real izados. Sol ici tou a atenção especial  por parte da 
Secretária Municipal  de Saúde, bem como do Prefei to Municipal . 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Destacou a visi ta do Vereador e 

presidente da Cooperativa Econativa, Sidilon Mendes, do município de 
Cachoeira, i rmão do amigo Si lon, que está em visi ta a Santo Antônio com 
uma missão louvável, de trazer produtos da sua Cooperativa para doar às 
creches do município. Referiu -se ao pedido no qual solici ta a colocação 
de um abrigo na parada de ônibus do KM 27 na local idade de 
Pinheirinhos, em virtude de que os usuários ficam à mercê das 
intempéries. Com relação ao pedido no qual solici ta a recuperação da 
estrada de Arroio Grande, em virtude de que os bueiros estão entupidos, 
f icando a estrada cheia de água com as constantes chuvas que vêm 
ocorrendo. Parabenizou a Vereadora Jacira pela Indicação na qual 
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sol ici ta que seja ampl iado o atendimento de saúde no Posto Central , em 
virtude de que as pessoas procuram o médico por necessidade, portanto 
necessi tam ser bem atendidas. Somou-se à Indicação da Vereadora 
Jacira. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr.  
Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº  
202/2006 –  “EXT INGUE OS CARGOS DE ASSESSOR DE SERVIÇOS 
AGRÍCOLAS (CC-03) DO QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES GRATIFICADAS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 2.279/90 –  
PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES” - Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que o Projeto contraria 

tudo que vem falando em relação ao que o município vem passando na 
questão das finanças. Sal ientou que o mesmo mexe muito pouco com os 
valores, mas o simples fato do ci tado projeto  estar com impacto negativo, 
fará com que a bancada do PP se abstenha de votar, afi rmando o Edi l 
que votará contra o mesmo. Colocado em votação, com parecer favorável 
da Comissão, foi  aprovado por cinco votos favoráveis e três votos 
contrários da Bancada do PP. PROJETO DE LEI Nº 201/2006 –  “ALTERA 
NÚMERO DE CARGOS DE ASSESSOR DE SERVIÇOS (CC-04) DO 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 2.279/90 –  PLANO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS E ALTERAÇÕES POSTERIORES” –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, com 
parecer favorável da Comissão, foi  aprovado por cinco votos favoráveis e 
três votos contrários da Bancada do PP. PROJETO DE LEI Nº 208/2006 –  

“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. PROJETO DE LEI Nº 209/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALT ERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 210/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 211/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 
2006, REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –  
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PDDE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 212/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 
2006, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO 
PARA TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO, 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 
manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o referido 

projeto tem a final idade de pagar os empresários dos ônibus que 
transportam os alunos do ensino fundamental  e médio, com o repasse do 
governo do estado. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade 
com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 213/2006 –  “ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO 
EXERCÍCIO DE 2006, REFERENTE RECURSOS VINDOS DO ESTADO 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL –  COTA 
ESTADUAL, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 214/2006 –  “AUTORIZA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, CRIA CARGOS PARA ESSA FINALIDADE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 219/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o referido 
projeto no valor de R$ 102.000,00 sai  da Câmara de Vereadores como 
repasse ao Poder Executivo em virtude de que o parque está com 
vazamento de água, estando esta Casa, mais uma ve z, vindo em auxíl io 
do Executivo. Manifestou-se sobre a f rente emergencial  de trabalho onde 
o município está oportunizando em torno de cem famíl ias, a perceberem 
um salário de R$ 350,00 por mês, mais um auxíl io de al imentação de R$ 
40,00 em troca do serviço prestado. Ressaltou que o Poder Executivo 
está dando cursos de qual i f icação profissional, com objetivo de que o 
cidadão possa aprender um ofício, para sustentar sua famíl ia, e poderem,  
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após o término do contrato, exercerem sua profissão. Disse que esta 
Casa, ao repassar este dinheiro para a Prefei tura, está ajudando cem 
famíl ias que viverão, por um período, deste dinheiro, e após, poderão 
uti l izar os conhecimentos adquiridos. Colocado em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
216/2006 –  “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FRENTES 
EMERGENCIAIS DE TRABALHO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER BOLSA DE INCENTIO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, manifestou-se o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a demora 
dos Vereadores na discussão dos projetos,  deu -se em torno do referido 
projeto em virtude de ser a criação de um programa novo que beneficiará 
em torno de cem famíl ias. Com relação ao auxíl io de R$ 40,00,  disse que 
muito servirá às famíl ias, portanto a bancada do PP votará favorável ao 
mesmo, para que o município se desenvolva. Ressaltou que esta Casa 
está muito preocupada com o social , com o desenvolvimento do município 
e com uma cidade limpa. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Parabenizou o Vereador João Cezar, bem como a Bancada do PP, pela 
conduta que vem tomando quanto ao estudo dos projetos, bem como por 
enxergar, em primeiro lugar, o município. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse que esse dinheiro  é oriundo da Consulta Popular, 

decidido pela população, portanto é dinheiro do governo do estado. 
Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. MOÇÃO Nº 010/2006 –  PODER LEGISLATIVO- “MOÇÃO DE 
APOIO AOS ARROZEIROS” - Colocado em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 081/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Ampl iação da área do Cemitério 

Municipal  da Sede ou aquisição de uma nova área, visando dar 
continuidade à população patrulhense”. - Colocado em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
082/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Real ização de um 

convênio entre Poder Executivo e alguma academia esportiva de nosso 
município, proporcionando a util ização, por pa rte de cadeirante ou 
deficiente físico, dos aparelhos e piscinas para tratamento fisioterápico, 
com toda a estrutura exigida para prática dos exercícios requeridos pelo 
profissional da saúde”. - Colocado em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 083/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Promoção de uma audiência com 
os moradores dos bairros Jaú e Lomba da Páscoa, objetivando a 
realização da conclusão dos calçamentos das Ruas dos Bairros acima 
ci tados, onde destacamos que há interesse destes municípios em 
contribuírem para conclusão destas obras”. - Colocado em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 
084/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Ampl iação do 
atendimento na rede da saúde, em especial  junto ao Posto de Saúde 
Central , com a permanência de um médico para atendimento de consultas 
sem agendamento prévio, tendo em vista o atendimento de emergência 
estar vinculado ao Insti tuto Hospitalar Santo Antônio”. - Colocado em 
votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 
INDICAÇÃO Nº 085/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“Al teração do sistema de agendamento dos exames, levando -se em 
consideração que, quando das consultas já tenham a data agendada para 
o exame, evi tando que novas fi las se formem junto ao Posto de Saúde 
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Central , levando-se em consideração ainda, as pessoas residirem no 
interior do município e, na maioria das vezes, não chegam a tempo para 
agendar, devido as grandes fi las formadas durante a madrugada” -  
Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Os Projetos de Lei nºs 215, 217 e 218/2006 baixaram na 
Comissão Única de Pareceres. 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: 
Com relação ao projeto das frentes emergenciais, disse que o governo do 
estado fez alguns projetos do ponto de vista do equi l íbrio social  nas 
comunidades. Disse que os cursos que estão sendo oferecidos com 
formação técnica, farão com que os trabalhadores das frentes 
emergenciais se quali f iquem para o futuro. Acredita que a forma dos 
governos distr ibuírem e devolverem um pouco dos impostos, realmente 
com a contribuição social  que mereça e tenha respeito com a dignidade 
do cidadão. Sal ientou que o projeto em que o colega Vereador de outro 
município presente no Plenário, tem origem do Gover no Federal  que 
proporciona um resultado social . Disse que são esses projetos que 
defende, por proporcionarem um equi l íbrio do uso do dinheiro público. 
Referiu-se à moção encaminhada por esta casa que apóia a classe 
arrozeira. Sal ientou que essa classe está  afogada com tantos problemas. 
Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que esta 
classe está em desespero, portanto esta Casa está encaminhando esta 
moção de apoio pelo comprometimento com essa categoria, tão 
importante para a economia do mun icípio. Prosseguiu o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse ser histórico, no Rio Grande do 
Sul, a manutenção pelos impostos vindos da produção rural , do 
agronegócio. Com relação ao arroz, disse não existi r em nenhum lugar, 
que se produza para ter prejuízos, mas aqui nos estado o arrozeiro vem 
amargando dívidas em cima de dívidas. Salientou que, embora no 
prejuízo, os arrozeiros produzem o arroz de melhor qualidade do País, 
tendo um cl ima que permite que se plante apenas uma vez por ano. Disse 
que essa forma de conduzir essa moção aos Legislativos Municipais, 
Estadual e Federal , terá uma conotação muito forte, acordando a classe 
polít ica para o resultado financeiro negativo do estado que muito tem a 
ver com o problema dos arrozeiros, que sempre contribui u fortemente 
com o ICMS do estado. Informou que há poucos dias uma saca de 5Kg de 
arroz era vendida em torno de R$ 35,00 ou R$40,00, hoje está sendo 
vendida a R$ 20,00 com uma redução de 50% no ICMS, bem como 
levando à falência essa classe de produtores ru rais que tanto contribui 
para o desenvolvimento do estado. Disse que o município também foi  
beneficiado, por muitos anos, pelo ICMS do arroz. Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Manifestou-se ao problema dos arrozeiros, no que se 

refere à Moção de apoio aos ar rozeiros, dizendo que o arroz ainda faz 
parte da cul tura do município, onde muitos Vereadores, de uma forma ou 
de outra, conviveu ou fazendo parte dessa classe ou indiretamente, como 
foi  o caso do Edi l  que participou da parte industrial  do arroz, que també m 
foi  atingida pelos problemas de comercial ização e concorrência com o 
restante do País e outros Países. Informou que de todos os candidatos 
que concorreram no úl t imo plei to, apenas cinco sanguessugas 
conseguiram se reeleger, demonstrando com isso que o po vo está atento 
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à corrupção que está se apresentando no País. Registrou a sua emoção 
ao veri f icar que o seu candidato à presidência da Repúbl ica, Geraldo 
Alckmin, conseguiu levar a eleição ao segundo turno, de forma lenta e 
sempre, demonstrando que as pesqu isas não estavam corretas. Da 
mesma forma, f icou claro a todo o País que nos lugares onde a população 
tem menos informação, Norte e Nordeste, o Presidente Lula ganhou, 
demonstrando com isso o poder do dinheiro e de persuasão deste 
governante, ao contrário da região Sul e Sudeste em que a informação 
chega com mais faci l idade. Solici tou à população que vote certo no 
próximo plei to. Destacou a eleição do estado, onde a sua candidata, Yeda 
Crusius está no segundo turno, tendo a certeza de que se for elei ta, dar á 
continuidade ao trabalho sério efetuado pelos Governadores que a 
antecederam. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Parabenizou o 

prefei to Municipal por ter enviado o projeto de lei  que dá uma bolsa aos 
trabalhadores da Frente Emergencial , com R$ 40,00 de vale  al imentação, 
destacando que os mesmos estão sendo al fabetizados. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que os R$ 40,00 destinados 

ao cesto básico aos trabalhadores da frente emergencial  são, 
exclusivamente para comprar cesto básico. Prosseguiu o vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: disse que isso é muito bom para o município, em 
virtude de que a cidade está limpa, estando o município visivelmente 
melhor, e ainda por cima ajudando cem famíl ias a ganharem seu 
dinheirinho, bem como a se quali f icarem profissionalmente. Questionou 
onde está indo o dinheiro do CPMF que teria que ser destinado à saúde, 
uma vez que as pessoas, para terem atendimento, têm que entrar na 
promotoria pública para adquiri - lo. Da mesma forma ressaltou a polêmica 
em torno do dinheiro que serviu para comprar o dossiê, que muito tem se 
falado na mídia, destacando o Edi l  que até o presente momento ninguém 
esclareceu a proveniência do mesmo. Espera que a nova bancada elei ta 
no úl t imo plei to, busque informações sobre o uso do dinheir o do CPMF 
com objetivo de canal izar o mesmo para a saúde que poderá se equiparar 
à saúde do primeiro mundo. Em aparte falou a Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: com relação às baixas judiciais, disse que 

muitas vezes as pessoas que sofrem acidentes gra ves ou têm famil iares 
com necessidade de internação são obrigadas a entrar em juízo para 
adquiri r o direi to de internação, seja em Santo Antônio ou Porto Alegre. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Registrou o seu voto, no segundo 

turno das eleições, para o candidato à Presidência Geraldo Alckmin, bem 
como para a candidata ao Governo do Estado Yeda Crusius. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que o Deputado Severino e o Senador 
Suassuna não se elegeram, mas, infel izmente, o Paulo Maluf fez quase 
800 mi l  votos,  o Clodovi l  se elegeu. Referiu -se, em nome da Bancada do 
PMDB, a tr isteza pelo resultado das eleições onde o Governador 
Germano Rigotto não logrou êxi to. Sal ientou que o governador fez um 
brilhante trabalho à frente do Governo do Estado, mas o resultado fo i 
mais um voto anti  PT. Da mesma forma manifestou a satisfação da 
Bancada do PMDB pela eleição dos Deputados Federal  e Estadual o qual 
apoiaram, uma vez que esta Casa, independente de partido, conseguiu 
eleger um ou outro, ou ambos os Deputados, f icando co m as portas 
abertas, na Câmara dos Deputados, do Senado ou da Assembléia 
Legislativa do Estado. Disse que nenhum estado terá um governador que 
saia com tamanho carisma como Germano Rigotto. Ressaltou que o 
PMDB patrulhense aguardará as decisões que serão t omadas a nível  
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estadual, mas tem certeza de que o PMDb patrulhense, assim como o do 
Estado, continuará com a incl inação para apoiar Geraldo Alckmin para a 
presidência. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Cumprimentou as 

pessoas presentes, em especial  ao amigo S idilon, Vereador em Três 
Cachoeiras, dizendo da satisfação da Casa em receber um patrulhense 
que vol ta à cidade com objetivo de ajudar as creches do município. Com 
relação ao repasse encaminhado pela Câmara ao Executivo, disse que o 
mesmo será apl icado nas frentes emergenciais de trabalho, que 
terminaria se não fosse a ajuda desta Casa. Sal ientou que para o próximo 
ano já está orçado o dinheiro que possibil i tará as contratações. Destacou 
a importância destas pessoas que, a lém de estarem sustentando suas 
famíl ias, também estarão se qual i f icando para o futuro. Deu ciência aos 
Vereadores da reunião que ocorrerá no dia 03 de outubro às 14:30 horas 
sobre o Plano Diretor, bem com no dia 05 de outubro onde ocorrerá a 
Audiência Públ ica que tratará sobre o Plano Dire tor. Parabenizou o 
Vereador Marlon pelo excelente trabalho que fez durante a eleição, assim 
como os demais Vereadores que de uma maneira ou de outra lograram 
êxi to. Disse respeitar muito o governador Rigotto, bem como o trabalho 
desenvolvido pelo mesmo. Acredita que haja uma aglutinação por parte 
dos partidos que sempre estiveram com a mesma l inha de pensamento 
direcionado ao bem do Rio do Grande do Sul. Parabenizou o PP pela 
eleição do Deputado Mano Chances, que foi  o primeiro Deputado elei to 
pelo Município. Desejou que este jovem retribua a confiança que os 
patrulhenses depositaram na sua pessoa. Em aparte falou o Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Parabenizou o Edi l por ter elegido a 

candidata ao Governo do Estado Yeda Crusius, em primeiro lugar. Em 
aparte falou a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que 

todos os candidatos por quem os Vereadores trabalharam se elegeram, 
destacando aqueles que ajudaram o município. Manifestou a certeza de 
que o Mano Changes trabalhará em prol  do município. Prosseguiu o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que a maioria dos Deputados 
que trabalharam pelo município foram elei tos. COMUNICAÇÃO DE 
LÍDER: Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Manifestou-se 

a respeito da úl t ima eleição, dizendo da satisfação pela eleição d o Mano 
Changes, por ser um fi lho desta terra, tendo a certeza de que o mesmo 
defenderá o município na Assembléia Legislativa. Disse que todos os 
Deputados, com exceção do Deputado Ciro Simoni, se elegeram. 
Sal ientou que foi  uma decepção a não eleição do Go vernador Germano 
Rigotto. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Agradeceu a comunidade 

pela votação do Deputado Federal Pompeu de Matos, em reconhecimento 
ao seu trabalho. Lamentou que o Deputado Ciro Simoni não tenha sido 
elei to, f icando na segunda suplência. Da mesma forma o PDT elegeu o 
Deputado Federal  Vieira da Cunha, que também faz parte da região. 
Parabenizou a Bancada do PP pela eleição do Mano Changes. Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Lamentou a derrota do Governador 

Germano Rigotto, dizendo que o tempo que tem na polít ica lhe ensinou a 
respeitar as decisões do povo. Sal ientou que o alerta desta Casa para 
que as pessoas votassem nos candidatos que ajudaram o município, 
aconteceu. Parabenizou a população patrulhense na escolha dos seus 
representantes nas Assembléias Legislativas. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que a l ista dos elei tos contempla os Deputados Pompeo 

de Matos, El iseu Padilha, que sempre receberam esta Casa de braços 
abertos. No que se refere ao Senado, disse ter lembrado e votado no 
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senador Pedro Simon pelos l ivros que encaminhou para a biblioteca desta 
Casa. Da Bancada do PP, o Deputado José Otávio Germano, que 
agraciou este município com algumas viaturas, Jerônimo Goergem. 
Agradeceu a Deus pela eleição do Deputado Onyx Lorenzoni, bem  como 
do Deputado Germano Bonow. Parabenizou a todos que tiveram sucesso 
no úl timo Plei to. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, 
onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada.  

 


