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ATA DA 33 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos dezesseis 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 
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 32ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade.Fez o uso da Tribuna Livre o engenheiro Alexandre Gomes 
explanando sobre a Semana Municipal  da Água. Fez o uso da Tribuna 
Livre o Sr. Sidilon Mendes explanando sobre a ONG Centro Ecológico 
sediada em Dom Pedro de Alcântara com recursos da CONAB que estará 
distr ibuindo produtos para as entidades carentes do Município de Santo 
Antônio, como Creches, Caca, Asi los e Hospital  Municipal . Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 
156/2006 –  encaminha projeto de lei  –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
158/2006 –  Sol ici ta a substi tuição do Projeto de Lei que “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”. Of.  
Mensagem nº 159/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 222/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE A REPASSES EFETUADOS 
DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2006, 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 223/2006 - “ACRESCENTA PROJETOS E ATIV IDADES 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 224/2006 –  “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. Ofício nº 21/2006 – 
Sol ici ta o uso da Tribuna Livre para explanar sobre a Semana Municipal 
da Água –  Engenheiro Alexandre Gomes. Conv. Circ. 099/2006 –  Convite 
para a 4ª Reunião do Comitesinos que ocorrerá no dia 19 de outubro p.p. 
Of. 10886771/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 6.346,69 –  Ministério da Saúde. 
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Of. 10886773/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 8.400,00 –  Ministério da Saúde. 
Of. 10886772/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 16.200,00 –  Ministério da 
Saúde. Comunicado nº CM156676/2006 –  Informa a l iberação dos 
recursos financeiros do fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã o 
no valor de R$ 12.733,60 –  Ministério da Educação. Comunicado nº 
CM156677/2006 –  Informa a l iberação dos recursos financeiros do fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 7.047,39 –  
Ministério da Educação. Of. encaminhando informações sobre os recursos 
do orçamento da União destinados aos Municípios em 2006 –  Congresso 
Nacional. Of. 936/2006 –  Encaminha documentação remetida pelo diretor -
Presidente da Corsan, Telmo Kirst, comunicando o lançamento do edital 
de concorrência destinado à aquisição de tubos para a adutora de água 
em nosso Município –  Poder Executivo. MOÇÃO Nº 011/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a Brasi l  Telecom que se abstenha 
de cobrar a taxa de mensal idade das l inhas fixas (residenciais e 
comerciais) tendo em v ista a decisão da 19ª Vara Civil  do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Sessão de 19 de setembro 
p.p. INDICAÇÃO Nº 087/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA-  
“Capacitação de grupos integrantes de Entidades Organizadas com 
objetivo de proporcionar integração das localidades do interior em 
eventos que cul tivem nossas tradições e folclore.” INDICAÇÃO Nº 
088/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Extensão do recolhimento do l ixo 
nas localidades dentro do 1º Distr i to não atendidas até o momento com o 
referido recolhimento, tais como: Ribeirão do Meio, Arroio do Carvalho, 
Palmeira do Sertão, Al to Ribeirão, Sertão do Montenegro.” INDICAÇÃO 
Nº 089/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Reedição de lei visando 
conceder desconto de juros e multas aos contribuintes que se enc ontram 
em dívidas com tributos municipais, especialmente IPTU e ISS nos 
moldes da lei  4.785 de 04 de novembro de 2005”. Requerimento nº 
377/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta Votos de 
Congratulações aos Professores do município pela passagem d o Dia do 
Professor ocorrido no dia 15 de outubro p.p. Requerimento nº 378/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Departamento de Trânsi to a pintura 

das faixas de segurança na rua João P. da Luz. Requerimento nº 
379/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta Votos de 

Congratulações aos Festeiros, Pároco e à Comissão organizadora pela 
Festa do Arroz ocorrida no dia 15 de outubro na local idade de 
Barrocadas. Requerimento nº 380/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Votos de Congratulações aos Festeiros, Pároco e Comissão Organizadora 
pela Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida na localidade de 
Cancela Preta ocorrida em 15 de outubro p.p. Requerimento nº 381/2006 
–  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta que sejam instalados redutores de 
velocidade, bem como sinal ização vertical  na rua João P. da Luz.  
Requerimento nº 382/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA E MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Votos 

de Congratulações aos Festeiros, comissão Organizadora, colaboradores 
e comunidade em geral  pela Festa em Louvor a  São Judas Tadeu 
realizada na localidade de Miraguaia em 15 de outubro p.p. Requerimento 
nº 383/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a sinal ização da rua 

João P. da Luz com colocação de placas de velocidade máxima permitida,  
pintura da faixa de divisão das pistas e das faixas de segurança. 
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Requerimento nº 384/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta Votos de Congratulações aos Festeiros, Comissão Organizadora 
e comunidade de Furnas pela grandiosa Festa real izada no dia 15 de 
outubro p.p. Requerimento nº 385/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Sol ici ta a troca do transformador por um de maior capacidade na rua 
Pedro Nunes da Si lva. Requerimento nº 386/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta à Secretaria Municipal  de Obras que proceda à 

recuperação do calçamento da Rua dos Imigrantes, principalmente 
próximo a subestação da CEEE. Requerimento nº 387/2006 –  EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- Sol ici ta Votos de Congratulações aos instrutores e 
alunos pela brilhante real ização do Bai le de Formatura da Turma de 
Fandango, ocorrida no dia 14 de outubro no Salão Paroquial  da 
localidade de Catanduvinha. Requerimento nº 388/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações de qual a previsão para o 
pagamento das horas extras dos servidores da Secretaria Municipal de 
Obras que não percebem, aproximadamente, desde o mês de maio. 
Requerimento nº 389/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL-  Voto de pesar pelo 

falecimento da Srª El i  Teresinha Agliardi . Requerimento nº 390/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos de Congratulações a Ilma Srª 

Maria Mi lanezzi  de Jesus, Secretária Municipal  de Educação, extensivo 
aos demais professores das redes de ensino municipal , estadual e 
particulares, alusivo a passagem do Dia do Professor comemorado em 15 
de outubro p.p. Requerimento nº 391/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª El i  Teresinha Agl iardi . 
Requerimento nº 392/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM- Votos de Congratulações aos Festeiros, Comissão 
Organizadora e Comunidade pela Festa em Louvor a Nossa Senhora 
Aparecida ocorrida em 15 de outubro p.p na localidade de Cancela Preta. 
Pedido de Providência nº 389/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA –  

Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada denominada Rincão 
do Alberto, na localidade de Miraguai a. Pedido de Providência nº 
393/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a 
canal ização de esgoto na rua Arl indo de Fraga, bem como na rua Raul 
Ramos. Pedido de Providência nº 394/2006 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta o recolhimento do l ixo na rua Pedro Nunes da Si lva no 
bairro Bom Princípio. Pedido de Providência nº 395/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da 
estrada de Arroio Grande. Pedido de Providência nº 396/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da rua 

Ir ineu Cardoso na localidade de Vi la Palmeira. Pedido de Providência nº 
397/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a recuperação do 

calçamento da rua Edemar da S. Braga nas proximidades da Associação 
dos Caminhoneiros. Pedido de Provi dência nº 398/2006 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento das estradas 
que ligam, as localidades de Arroio da Madeira, Serraria Velha, Porto 
Ramos, Taquaral , Catanduva Grande, Data e Alto Data. Pedido de 
Providência nº 399/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a recuperação da ponte próxima a propriedade dos Srs. Adair 
Portal  e Djalmo Portal  na localidade de Evaristo. Pedido de Providência 
nº 400/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta o 
ensaibramento e o patrolamento da rua Alziro Baltazar da Luz. Pedido de 
Providência nº 401/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta 
a colocação de sinalização horizontal  com redutores de velocidade na rua 
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João P. da Luz. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA-  Sol ici tou verbalmente pedido de informações a Brasi l  
Telecom de como está o andamento da instalação de ADSL, Internet, na 
localidade de Costa da Miraguaia e Vi la Palmeira, em virtude de já ter  
encaminhado um abaixo-assinado dos moradores das referidas 
localidades. Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta a possibil idade de 
capacitação de grupos integrantes de Entidades Organizadas com 
objetivo de proporcionar integração das localidades do interior em 
eventos que cul tivem nossas tradições e folclore. Sa lientou que já entrou 
em contato com a Secretária Municipal  de Cultura, veri f icando a 
possibil idade dessa integração. Disse ter participado de um bai le de 
formatura da Turma de Fandango, ocorrida no dia 14 de outubro no Salão 
Paroquial  da localidade de Catanduvinha, com a participação de jovens, 
adultos e pessoas da terceira idade, com total  integração da comunidade. 
Acredita na necessidade do Poder Executivo olhar mais pelo interior do 
município, destacando que muitas pessoas estão interessadas em 
contribuir para uma maior integração da comunidade, mas para isso há a 
necessidade da colaboração do Poder Executivo no que se refere ao 
incentivo, especialmente o transporte. Conforme palavras da Secretária 
da cul tura, neste momento as horas extras estão cortadas , portanto os 
motoristas não estão podendo transportar fora do horário. Sal ientou que 
na Festa do Arroz alguns jovens apresentaram a dança do facão, 
demonstrando essa integração. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Referiu-se aos problemas ecológicos que vêm ocorrendo no 
Estado, em especial  no que se refere às Bacias, onde o Governo do 
Estado está tomando providências através dos conselhos e Secretaria do 
Meio ambiente, penal izando as duas Bacias e mais a Bacia de Santa 
Maria com outorga, inclusive a outorga deste ano com a redução do uso 
da água da Bacia. Sol ici tou que seja efetuado um requerimento a ser  
encaminhado às Secretarias do Estado do Meio Ambiente, de Agricul tura 
e de Obras, para que seja efetuado um convênio com objetivo de 
viabilizar, economicamente, a construção dos depósitos de água, mais 
conhecidos como açudes, para que haja uma reserva de água no inverno. 
Destacou o edil  que este convênio tenha clausulas que limite o uso da 
água no momento de estiagem. Disse que o banhado do chicolomã foi  
preservado pelo nosso município, o que não ocorreu com os demais 
municípios, portanto estamos sendo penal izados, porque tudo o que 
acontece na lavoura do arroz , parece que Santo Antônio é o culpado. 
Sal ienta o Edil  que Santo Antônio não util iza nem 20% da á gua reti rada 
do banhado na lavoura do arroz, sendo tudo reti rado das reservas de 
água, através de açudes, contribuindo com a reserva do banhado na 
época em que mais necessi ta. Ressaltou que a sua indicação, ao ser 
enviada às Secretarias já denominadas ante riormente, tem por objetivo 
incentivar os produtores que uti l izem parte de suas terras para fazer as 
reservas de águas, açudes, inclusive com incentivo por parte do governo. 
Disse que os acontecimentos ocorridos no Rio dos Sinos são reflexos da 
baixa do Guaíba. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se à 

Indicação na qual solici ta a extensão do recolhimento do l ixo nas 
localidades dentro do 1º Distri to não atendidas até o momento com o 
referido recolhimento, tais como: Ribeirão do Meio, Arroio do Carvalho, 
Palmeira do Sertão, Al to Ribeirão, Sertão do Montenegro. Sal ientou que o 
l ixo que está sendo formado na atualidade tem muito mais papel e 
plástico, portanto mais di fíceis de serem absorvidos pela natureza. Disse 
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ter f icado impressionado com o arroio Ribeir ão que, em época de 
enchentes, tráz quantidades enormes de l ixos. Acredita na necessidade 
de uma maior conscientização da população quanto à reciclagem do l ixo, 
mas alerta que o Poder Públ ico tem que dar condições para que a 
população tenha respaldo para tanto. Da mesma forma sol ici tou ao Poder 
Executivo que proceda à reedição de lei  visando conceder desconto de 
juros e multas aos contribuintes que se encontram em dívidas com 
tributos municipais, especialmente IPTU e ISS nos moldes da lei  4.785 de 
04 de novembro de 2005 com objetivo de possibil i tar ao cidadão que fique 
em dia com o erário municipal . Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sol ici tou 
que seja fei ta a correção dos nomes dos pedidos que fez, no que se 
refere à rua João Pedroso da Luz, que saiu como Rua Joã o Pedro da Luz, 
bem como a correção da data do Voto de pesar. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado 
um requerimento de agradecimento ao gerente da Corsan, em conjunto 
com o Vereador Ferulio, em virtude de ter  sido efetuado o conserto de 
uma extensão de rede d’água no bairro Santa Teresinha, favorecendo um 
menino que havia fei to um transplante de fígado. Agradeceu o Vereador 
Ferulio por ter intercedido junto à Superintendência da Corsan para que 
essa extensão fosse concluída. Com relação a CEEE disse que tinha um 
projeto para a local idade do Evaristo visando a melhoria da rede de 
energia elétrica desde agosto de 2004. Sal ientou que no dia 02 de 
outubro entrou em contato com a CEEE de Porto Alegre, Osório, bem 
como com a CEEE de Santo Antônio onde foi informado, pelo gerente, 
que no dia 10 de outubro seria efetuado o desl igamento e a concretização 
obra. Ressaltou que vários pol íticos estiveram naquela região dizendo 
que em trinta dias o projeto seria efetuado. Demonstrou o seu repúdio por 
pol ít icos desta natureza que fazem promessas demagógicas. Com relação 
aos pedidos de providências, disse que nesta Reunião os vereadores 
chegaram ao número de 400, demonstrando a preocupação desta Casa 
com o município e as necessidades da população. Com relação à 
Indicação do Vereador Ferul io no que se refere ao desconto do IPTU, 
lembrou ao mesmo que no mês do maio todos os Vereadores entraram 
com uma indicação sol ici tando desconto no IPTU, que foi  prorrogado até 
o final  do ano passado. Salientou que o Sr. Prefei to está estudando uma 
maneira de conceder o desconto, neste ano, para o pagamento do IPTU. 
Referiu-se a homenagem que fez ao dia dos Professores, sal ientando ter 
fei to de modo geral  aos professores da rede Estadual, Municipa l , bem 
como aos inativos. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Saudou as 

pessoas presentes no Plenário. Referiu -se ao pedido no qual solici ta que 
sejam instalados redutores de velocidade, bem como sinal ização vertical 
na rua João P. da Luz, em virtude da al ta velocidade que os carros estão 
uti l izando após o recapamento asfál t ico da referida rua, causando 
acidentes e riscos aos pedestres e usuários daquela via. Cumprimentou 
os Vereadores Reni, Flávio e Jacira por terem efetuado pedido 
semelhante, demonstrando ser  os mesmos Vereadores atuantes, sempre 
preocupados com o bem estar da comunidade. Ressaltou que muitas 
pessoas o procuraram sol ici tando providências com relação a al ta 
velocidade com que os carros estão t ransi tando naquela via. Em aparte 
falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que na semana 
passada conversou com o Prefei to em exercício, Daiçon Maciel , o mesmo 
colocou que já estaria em andamento um projeto visando a colocação de 
placas de sinalização, a colocação de condicionantes de estrei tamento de 
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pista nas entradas principais de acesso àquela via, pintura vertical  no 
meio da rua, visando coibir o excesso de velocidade que está ocorrendo. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que seguiu um 

ônibus que estava andando rapidamente pela via,  mas quando chegou a 
80 KM parou, demonstrando com isso a al ta velocidade que está sendo 
uti l izada naquela via. Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Agradeceu as palavras do Vereador Ferul io, bem como do 
Vereador Flávio. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Registrou a sua 
alegria, bem como de todos os Vereadores desta Casa, que através da 
economicidade e a maneira de como esta Câmara se comporta, poderá 
ser disponibil izado, através dos recursos desta Casa, R$ 220.000,00 em 
favor do Hospital Municipal . Sal ientou que após os Vereadores 
analisarem o balancete, resolveram disponibil izar deste dinheiro para um 
bem maior que é o Hospital  Municipal , uma vez que não tem intenção em 
fazer construções, comprar carros ou criar cargos de assessor, sendo 
esta a economicidade que faz a di ferença desta Câmara de Vereadores. 
Ressaltou que em todas as Câmaras existem dois ou mais assessores 
para cada Vereador, di ferentemente desta Câmara que trabalha na base 
da economia, procurando qual i ficar as pessoas. Espera que o voto seja 
unânime e favorável ao projeto quando for votado. Não havendo mais 
pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 222/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE A 
REPASSES EFETUADOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2006, 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 223/2006 -  “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”. - Colocado 
em discussão, manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse 
que a Comissão se reuniu para estudar os projetos que chegaram nesta 
Casa, tendo anal isado o Projeto que ora está sendo discutido, onde 
resolveram reti rar a verba para agência de publ icidade na faixa de R$ 
180.000,00 por ano dentro do PPA que pegaria os anos d e 2007, 2008 e 
2009, ou seja, foi  cortado R$ 540.000,00 de gastos que achavam 
desnecessários. Em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 224/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. MOÇÃO Nº 
011/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a Brasil 
Telecom que se abstenha de cobrar a taxa de mensal idade das l inhas 
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f ixas (residenciais e comerciais) tendo em vista a decisão da 19ª Vara 
Civil  do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em Sessão 
de 19 de setembro p.p. - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 087/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA-  “Capacitação de grupos integrantes de Entidades Organizadas 
com objetivo de proporcionar integração das local idades do interior em 
eventos que cul t ivem nossas tradições e folclore.” - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 088/2006 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- “Extensão do recolhimento do l ixo nas 

localidades dentro do 1º Distri to não atendidas até o momento com o 
referido recolhimento, tais como: Ribeirão do Meio, Arroio do Carvalho, 
Palmeira do Sertão, Al to Ribeirão, Sertão do Montenegro.” - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação  foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 089/2006 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- “Reedição de lei  visando conceder desconto 

de juros e multas aos contribuintes que se encontram em dívidas com 
tributos municipais, especialmente IPTU e ISS nos moldes da lei  4.785 de 
04 de novembro de 2005” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. Os requerimentos, inclusive os verbais, foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, 
foram aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. Não 
havendo mais manifestação plenária o Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 
Cumprimentou as pessoas presentes n o Plenário. Referiu-se ao pedido no 
qual solici ta a sinalização da rua João P. da Luz com colocação de placas 
de velocidade máxima permitida, pintura da faixa de divisão das pistas e 
das faixas de segurança. Sal ientou o Edi l  que trafega todos os dias pela 
referida rua, podendo afi rmar que a velocidade dos carros está um 
absurdo. Com relação ao pedido no qual solici ta a recuperação da 
estrada denominada Rincão do Alberto, disse que a referida estrada é 
muito util izada para escoamento de produção de gado e de  arroz. 
Registrou a sua homenagem aos professores do município, que são 
mães, babás e enfermeiras dos nossos fi lhos, mas são mal remuneradas. 
Espera que com o novo Governo do Estado que está para assumir o 
Estado, as professoras sejam recompensadas com um aumento de 
salário. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ter estado, nesta manhã, 

com a Coordenadora da 11ª CRE, bem como com um grupo de 
professores, para tratar de assunto referente a uma escola, tendo 
aproveitado a oportunidade para tratar sobre a implant ação do Ensino 
Médio na localidade de Vi la Palmeira, conquista desta Casa, juntamente 
com a comunidade, com o Poder Executivo, bem como do Deputado Alceu 
Moreira. Salientou o edil que a Coordenadora o informou de que fal tam 
apenas alguns detalhes para a implantação do Ensino Médio, havendo a 
necessidade desta Casa ficar atenta para que não caia no esquecimento.  
Com relação ao Hospital  Municipal disse que o Presidente do Hospital 
Municipal  esteve nesta Casa em visi ta aos Vereadores, informando que 
não há condições do Insti tuto Hospitalar agüentar até o final do mês, 
podendo ser fechado. Sal ientou que há di f iculdades na al imentação, nos 
medicamentos. Segundo informações do Presidente do Insti tuo o Hospital 
tem uma despesa de R$ 400.000,00 mensais, tendo o repa sse da 
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Prefei tura Municipal  de R$ 96.000,00 com os encargos descontados, 
senão seria de R$ 120.000,00, que está em dia, pelo SUS o hospital  
recebe R$ 143.000,00 mensais para comportar 55 lei tos, mas o hospital  
municipal está com 85 lei tos, tendo extrapolado o número de lei tos, 
f icando alguns cidadãos de graça no hospital  municipal , totalizando R$ 
239.000,00. Sal ientou que não há crédi to para gasolina, nem para 
remédio, portanto a si tuação está muito di fícil . Ressaltou que um paciente 
que fica em observação por 24 horas pelo SUS rende ao Hospital  R$ 
12,00, para pagar o médico, o medicamento, enfermeiros, al imentação, 
faxineira, hospedagem, água, luz, oxigênio e muito mais. Colocou que um 
paciente que necessi ta ficar por vários dias internado no hospital , o 
mesmo recebe do SUS apenas três dias. Destacou que esta Casa está 
disponibil izando R$ 220.000,00 em favor do Insti tuto Hospitalar, sendo 
esta uma característica desta Casa, pela responsabilidade que tem. 
Lembrou que esta Casa também destinou verba para a con tratação da 
Frente Emergencial  de Trabalho. Sal ientou que várias pessoas de outras 
regiões vêm para o Hospital  de Santo Antônio sendo bancados pelos 
cidadãos patrulhenses. Disse que há a necessidade de se averiguar 
denúncias de que alguns médicos estariam baixando pacientes para a 
realização de exames para que os mesmos não tenham gastos.  
Manifestou a necessidade de se encontrar uma solução para este 
problema, com a busca de recursos oriundos do Estado para que o 
Insti tuto Hospitalar possa respirar. Disse que a saúde do País todo está 
doente, mas o Presidente da Repúbl ica diz que a saúde está bem. 
Ressaltou que não culpa em ninguém, nem torce pela desgraça da saúde 
nem do Hospital  Municipal , mas sim para que se encontre uma solução 
para este grave problema. Sal ientou que após três anos da criação do 
Insti tuto Hospitalar há a possibil idade de encaminhar a documentação 
sol ici tando a fi lantropia, baixando em R$ 40.000,00 a despesa. Informou 
que quase todos os hospitais que têm fi lantropia estão à beira da 
falência. Em aparte falou a Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS: Disse que foi , justamente pensando nisto que sol ici tou, 
juntamente com o Vereador Reni Germano, uma audiência com todos os 
segmentos representativos da saúde visando à solução deste problema. 
Sal ientou que a si tuação é dramática. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL  agradecendo as palavras da Vereadora Jacira, salientando 
que muitas pessoas, que necessi tam ser removidas para Porto Alegre, 
têm que ser através de ordem Judicial . Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Corroborou com as palavras do Vereador Flávio, 

lembrando que no ano passado esta Casa já efetuou repasse ao Hospital  
Municipal . Disse que, ao assumir a Secretaria Municipal  de Finanças, 
pôde veri ficar a di fícil  si tuação do Insti tuto Ho spitalar. Salientou que o 
Insti tuto Hospitalar não tem como fazer economia, uma vez que a saúde 
tem que ser oferecida à população de qualquer maneira. Disse ser  
impossível  o cidadão não conseguir gerir sua própria sobrevivência, pelo 
menos com qual idade de vida. Citou a questão da água, onde o cidadão 
não está consciente de que tem que preservar, tentando não poluir o seu 
bem maior. Referiu-se à resposta oriunda da Anatel  em virtude de uma 
denúncia efetuada pelo Edil , na qual sol ici tava o cumprimento da lei  por 
parte da Brasil  Telecom. Disse ter ficado surpreso pela localidade de 
Catanduvinha ter f icado de fora por não atingir as metas estabelecidas, 
por não alcançar o número mínimo de residências necessárias. Salientou 
que ao mesmo tempo fica fel iz porque a  Lagoa dos Barros compreende o 
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número necessário de residências para a colocação de telefonia fixa.  
Destacou a necessidade da instalação de telefonia em todas as  
localidades para que possam se desenvolver. Ressaltou que ainda não 
desisti rá, uma vez que sol ici tou ao município um levantamento do número 
de residências nas localidades de Barrocadas e Catanduvinha. 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Referiu-se a respeito da si tuação do Hospital  Municipal , colocando a 
Bancada do PMDB à disposição na busca de soluções e al ternativas. 
Sal ientou que há a necessidade de se fugir do aspecto pol ít ico -partidário. 
Disse que irá a Porto Alegre, em visi ta à Assembléia Legislativa levando 
o problema do Insti tuto Hospitalar aos Deputados ligados à Região. 
Acredita que há uma grande batalha, um grande combate até o final  do 
ano no que se refere ao problema financeiro do Insti tuto Hospitalar. 
Acredita que esta Casa deve provocar este debate, para tentar a busca 
de dinheiro para o Insti tuto Hospitalar. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Manifestou-se a respeito do Insti tuto 
Hospitalar, colocando a Bancada do PP à disposição do mesmo, bem 
como desta Casa, na busca de soluções para o problema financeiro. 
Destacou a postura desta Casa no que se refere ao apoio  ao Poder 
Executivo, não sendo di ferente com relação ao Insti tuto Hospitalar. 
Lamentou que outros Vereadores, de outras Legislaturas não tiveram a 
mesma postura, cri t icando o Hospital  Municipal  ao invés de ajudar. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Convidou os Vereadores a 

participarem da reunião que ocorrerá no Plenário Euzébio Barth às 20:30 
horas. Reafirmou a real ização da Reunião Extraordinária que ocorrerá dia 
19 de outubro às 17:30 horas tendo como pauta o Projeto de Lei que 
versa sobre a LDO de 2007. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e aprovada segue 
assinada.  


