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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 38ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº 181/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 182/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 264/2006 –  “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 
40.000,00, 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 
Nº266/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARCELAR O 

DÉBITO PARA COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO –  FPSM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  Ofício nº 056/2006 
–  Sol ici ta a cópia da Lei Municipal  que enquadra famíl ias de baixa renda 
em algum programa social  deste município –  Corsan. Convite para a 23ª 
Festa dos Caminhoneiros que se realizará nos dias 15 e 17 de dezembro 
de 2006 na Sede da ACSAP. Of. nº 11104625/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 803,04 –  Ministério da Saúde. Of. resposta ao requerimento nº 
407/2006 –  BrasilTelecom. Convite para Mostra Artística Mundo Meu que 
se realizará no dia 28 de novembro no Espaço Cultural  Qorpo Santo. 
CONVOCAÇÃO –  O sr. Presidente convoca os Senhores Vereadores para 
uma Reunião Especial  de entrega dos Livros Ruas de Santo Antônio da 
Patrulha, Volumes 1 e 2 que se real izará na Câmara de Vereadores no 
dia 28 de novembro às 16 horas no Plenário Euzébio Barth. Of.  
apresentação da Chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora para a 
Sessão Legislativa do exercício de 2007 que fica assim composta:  
Presidente : Reni Germano da Silva –  PDT; Vice-Presidente: Marlon 
Silva de Souza - PP; Secretário: Eduardo Lima de Souza –  PSDB, 
subscrita pelos Vereadores Clóvis Gomes Salazar –  PFL, Jacira 
Conceição dos Santos –  PP, João Cezar Freiberger de Souza –  PP, 
Manoel Luiz das Neves Adam –  PMDB. PROPOSTA DE EMENDA Nº 014 
À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL –  “ALTERA OS ARTIGOS 16 E 44 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 006/2006 –  “ALTERA OS ARTIGOS 29, 67,  157, 160 E 
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161 DA RESOLUÇÃO 10/95, REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE 
VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  PROJETO DE LEI Nº 
265/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA 
RUA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. INDICAÇÃO Nº 
099/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL E FERULIO JOSE TEDESCO- 
“Recuperação do túmulo dos Sete Fuzi lados”. INDICAÇÃO Nº 100/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Construção de um campo de 
futebol no interior do município”. INDICAÇÃO Nº 101/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Instalação de uma sala de atendimento 
médico na local idade de Tapumes”. INDICAÇÃO Nº 102/2006 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Criação de um local para oficinas de  
serviços voluntários para pacientes com depressão (terapia)”. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL, 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM E FERULIO JOSE TEDESCO - “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO 
DE CIDADÃO EMÉRITO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA”. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR 
E MARLON SILVA DE SOUZA- “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE” Requerimento nº 425/2006 –  PODER LEGISLATIVO- 

Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Pasqual ino Santos de Carvalh o. 
Requerimento nº 426/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Votos de 

Congratulações aos Festeiros, extensivo à Comissão organizadora pela 
realização da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Piedade na 
localidade de Esquina dos Morros ocorrida em 26 de novembro p.p .  
Requerimento nº 427/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de 

Congratulações à nova diretoria da ACSAP. Requerimento nº 428/2006 –  
PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Edgar 
Roberto de Oliveira. Requerimento nº 429/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta informações sobre o andamento para parceria do 

calçamento entre o Poder Executivo e os moradores da rua Fél ix Arjonas. 
Requerimento nº 430/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Votos de 

Congratulações ao Sr. Porfír io Fraga Machado por ensinar, 
voluntariamente, 40 alunos, entre meninos e meninas, a jogar futebol no 
campo do paladino no bairro Madre Teresa. Requerimento nº 431/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Exmo. Sr. Dep. 
Federal  José Otávio Germano. Requerimento nº 432/200 6 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Ministro do Tribunal de 
Contas da União, Augusto Nardes. Requerimento nº 434/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações à Oficina de 

Dança e às Professoras Renata Guimarães e Clarice  Rosa da Rocha pela 
bel íssima apresentação de Balet e Jazz ocorrido dia 25 de novembro p.p.  
Requerimento nº 435/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Sol ici ta a realização de novo laudo técnico para veri ficação e ajuste do 
pagamento de insalubridade e pericu losidade aos servidores que atuam 
no Insti tuto Hospitalar. Pedido de Providência nº 458/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a l impeza das laterais e 
pintura dos meios-fios das ruas do Loteamento Osolopes, principalmente 
as ruas Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espíri to Santo. Pedido 
de Providência nº 459/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 



 3 

Sol ici ta a limpeza do excesso de material  (saibro) nas entradas das ruas 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espíri to Santo. Pedido de 
providência nº 460/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta melhorias na 

sinalização próxima à Escola da localidade de Morro Grande. Pedido de 
Providência nº 461/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta melhorias na 

estrada da local idade de Morro Grande passando pela local idade de 
Barrocadas até a divisa com o municíp io de Capivari  do Sul; Melhorias na 
estrada partindo da localidade de Barrocadas até a localidade de 
Passinhos. Pedido de Providência nº 462/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Sol ici ta melhorias na estrada partindo de Santo Antônio até a local idade 
de Tapumes, Lombas. Pedido de Providência nº 463/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a recuperação da camada asfál t ica da rua 
José Juvenal Soares. Pedido de Providência nº 464/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o asfal tamento da rua Edemar da Si lva 
Braga até a ponte. Pedido de Providência nº 465/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Sol ici ta a recuperação e o fechamento dos buracos que a 
Corsan abriu na rua Alberto Pasqualini . Pedido de Providência nº 
466/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a recuperação da 
camada asfál t ica da rua Theodoro Luiz Machado, bem como patrolamento 
até a localidade de Esquina dos Morros. Pedido de Providência nº 
467/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a colocação de esgoto na 

Travessa Ol iveira na localidade de Agasa. Pedido de Providência nº 
468/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a pavimentação da rua 

Sete de Setembro nos trechos onde não existe este tipo de benfei toria. 
Pedido de providência nº 469/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta 

a pavimentação da rua Cap. José Machado da Si lva na confluência com a 
RS-030. Pedido de Providência nº 470/2006 –  CLÓVIS GOMES 
SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada de 
Tapumes, principalmente na Igreja em direção a Viamão. Pedido de 
Providência nº 471/2006 – CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a 
pavimentação da rua Oscar Ferreira de Jesus até a RS-474. Pedido de 
Providência nº 472/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 
Ensaibramento com patrolamento da estrada da local idade de Aldeia 
Velha iniciando em frente à Escola em direção à residência do Sr. José 
Marciano. Pedido de Providência nº 473/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a reposição do calçamento na rua 
Felicíssimo Jesus Lopes loteamento Cidade Nova próximo ao nº 84.  
Pedido de Providência nº 474/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 
Sol ici ta a colocação de esgoto fluvial  na rua Repúbl ica Argentina na 
úl t ima travessa entre as ruas Emil iano Gil  Portal e Pedro G. de Ol iveira. 
Pedido de Providência nº475/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a construção de uma nova ponte de concreto em 
substi tuição a existente na rua Edemar da S. Braga no bairro Jaú. Pedido 
de Providência nº 476/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Sol ici ta o ensaibramento e o patrolamento das estradas das local idades 
de Esquina dos Morros, Chicolomã, Tapumes, Lombas e Barrocadas. 
Pedido de Providência nº 477/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta a limpeza das laterais e pintura de meio fio das ruas 
Rubens Soares e Adel ino Borba. Pedido de Providência nº 478/200 6 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta o patrolamento e o 
ensaibramento da rua Idel fonso Si lveira Braga. Pedido de Providência nº 
479/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a colocação dos 
canos de esgoto na rua João P. da Luz nas proximidades do Canecão 
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Club, antigo Palace Club. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, 
em especial  o Sr. José Alfredo, proprietário da empresa IMAP, de grande 
relevância do município. Referiu -se à indicação na qual solici ta, 
juntamente com o Vereador Ferulio, sobre a recuperação do túmulo dos 
sete fuzi lados em virtude de ser o mais visi tado no município. Fez a 
lei tura da história dos Sete Fuzi lados, fornecida pelo Insti tuto Histórico e 
Geográfico do Município que segue: “A história dos sete Fuzilados é 
celebre em Santo Antônio, embora não se conheça com exatidão os que 
lhe dizem respeito. Conta-se que em 1893, com a eclosão da Revolução 
Federalista, foram os patrulhenses convocados para defenderem o 
Partido Republ icano, tendo sido vencidos pelos federalistas, f icando sob 
o comando de um chefe de pseudônimo “Chachá”, pessoa considerada 
cruel. Nessa ocasião, vieram dos interior sete jovens, criaturas boas, mas 
ignorantes. Ao se aproximarem do local  de combate, para socorrer os 
republicanos, ouviram fatos a respeito da crueldade de “Chachá”. Com 
medo de que alguma coisa lhes fosse acontecer, fugiram apavorados. 
Chegando em casa, narraram o acontecido a sues pais, os quais, para 
salvaguardar a segurança de seus lares, resolveram conduzir seus fi lhos 
à presença do carrasco. Pensavam que o chefe mi l i tar seria complacente 
com os jovens. Entretanto, mal os pais afastaram-se da presença de seus 
f i lhos, “Chachá” conduziu os rapazes até a Prefei tura Municipal , onde 
foram algemados uns aos outros e conduzidos pela rua Maurício Cardoso, 
que vai  no cemitério da cidade. Durante todo o percurso foram 
espancados barbaramente. Lá chegando, os sete tiveram que abrir uma 
grande cova, à beira da mesma, após, o carrasco ordenou -lhes que 
escolhessem a parte do corpo onde eles queriam ser fuzi lados. Contudo, 
o sádico mi li tar disse-lhes que não poderiam escolher a cabeça e o 
coração. Não contente com isso, o federalista aumentou os suplícios 
contra os pacatos soldados, ordenando ao  pelotão que detonasse vários 
ti ros contra os mesmos. Como os projéteis não atingiam partes vi tais do 
corpo dos infelizes, o seu sofrimento perdurou por várias horas, 
satisfazendo, assim, os instintos anormais daquele chefe mi l i tar. A morte 
dos jovens consternou a população do município, tendo a notícia do 
acontecimento se espalhado por todo o Rio Grande do Sul. Salientou a 
importância desta história para o município, destacando que a mesma lhe 
foi  contada pela primeira vez, com detalhes, pelo apresentador de 
televisão Nico Fagundes. Acredita que deve ser fei ta parceria com 
empresas para a reforma e manutenção do túmulo. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que tem nesta casa um 
Projeto que contempla uma verba para manutenção do Cemitério 
Municipal . Acredita que poderá ser fei ta uma emenda para a reforma do 
túmulo dos sete fuzi lados. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Disse que essa pode ser uma solução. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a 

l impeza das laterais e pintura dos meios -fios das ruas do Loteamento 
Osolopes, principalmente as ruas Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia e Espíri to Santo. Salientou que o acostamento encontra -se em 
estado precário, prejudicando os pedestres e ciclistas  que necessi tam 
uti l izar aquela via. Salientou que esta Casa repassou verba para a 
contratação de pessoas para trabalharem na frente emergencial , 
sugerindo que a mesma deve ser melhor aproveitada, bem como deve 
haver uma melhor distr ibuição de pessoal, tendo veri f icado que havia 
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dezesseis pessoas limpando somente o canteiro central , ficando as 
demais ruas sem o serviço necessário. Ressaltou que este pedido será 
encaminhado para a Secretaria de Obras mas cairá no Planejamento,  
portanto solici ta que a Secreta ria de Obras tome a frente deste serviço 
que está precário. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou 

as pessoas presentes no Plenário. Reportou -se a sua estada em Brasíl ia, 
em busca de investimentos para o município. Sal ientou que grande parte 
das verbas destinadas aos municípios estão concentradas em Brasíl ia, 
cabendo aos agentes pol ít icos buscarem as mesmas. Sal ientou que Santo 
Antônio já foi  contemplado com emendas de mais de novecentos mi l  
reais, sendo um fei to que poucos municípios conseguem. Sal ie ntou que 
através de emenda parlamentar individual do deputado José Otávio 
Germano o município foi  contemplado com R$ 100.000,00. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes, saudando o 
Sr. José Alfredo. Referiu-se aos pedidos no qual solici ta a recuperação 
da camada asfál t ica da rua Theodoro Luiz Machado, bem como 
patrolamento até a localidade de Esquina dos Morros. Da mesma forma 
referiu-se à solici tação da recuperação da camada asfál t ica da rua José 
Juvenal Soares, bem como o asfal ta mento da rua Edemar da Si lva Braga 
até a ponte. Disse ter protocolado a chapa para concorrer à eleição da 
Mesa para o exercício de 2007, tendo sol ici tado ao Elvis que pegasse a 
assinatura de todos os Vereadores, sol ici tando à Bancada do PMDB que 
assine o documento, dizendo que gostaria de contar com a Bancada do 
PMDB também nessa chapa. Referiu -se ao ofício oriundo da 
Brasi lTelecom, que se refere à instalação de um telefone públ ico na 
Escola da localidade de Morro Grande, onde a empresa de grama Green 
Grass colocou à disposição da escola uma l inha de telefone, mas a 
resposta, como sempre, foi  negativa, dando como desculpa que a 
localidade fica distante 8 km. Sal ientou que na localidade do Monjolo,  
distante 7 km foi  colocado um telefone público em frente à Ig reja. Em 
aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que este 

pedido já vem sendo rei terado por diversos Vereadores, parabenizando o 
Edi l  pelo mesmo, sal ientando que no início de dezembro está previsto a 
execução de 80 metros de asfal to em frente à  Sede dos Caminhoneiros, 
sendo uma parceria entre a Prefei tura Municipal , a Associação dos 
Caminhoneiros e moradores daquela via. Prosseguiu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Agradeceu as palavras do Vereador Ferul io, 
manifestando a sua satisfação pela informação. Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 

Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado à CEEE um pedido de 
informações sol ici tando qual a si tuação dos projetos EI 21605/06 de 
Rosane Gomes da Si lva de Catanduvinha, EI 30200/06 de Maria Eva 
Pereira dos Santos de Conta Dinheiro no 5º Distri to, EI 32001/06 de 
Airton Pereira dos Santos de Conta Dinheiro, EI 19144/06 de Gui lherme 
Lino da rua Pedro Nunes da Silva do Bairro Bom Princípio. Da mesma 
forma sol ici tou que seja encaminhado ao Prefei to Municipal pedido de 
informações  de como está o andamento da construção do Centro 
Multiuso do Bairro Bom Princípio. Sal ientou que a verba já se encontra no 
município, tendo prazo determinado para a conclusão, portanto sol ici ta 
tais informações. Referiu-se à convocação efetuada pelo Secretário da 
Mesa, onde o Sr. Presidente convoca os Edis a participarem de uma 
solenidade de entrega do Livro Ruas de Santo Antônio da Patrulha com a 
história das pessoas homenageadas com nomes de  ruas,  bem como de 
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quem sol ici tou a homenagem. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, dizendo da importância 
da presença da comunidade valorizando o trabalho dos Vereadores. 
Referiu-se ao pedido no qual solici ta a pav imentação com pedra basáltica 
da rua Sete de Setembro nos trechos onde não existe este tipo de 
benfei toria, que merece a atenção da administração. Da mesma forma 
sol ici tou a pavimentação da rua Cap. José Machado da Si lva na 
confluência com a RS-030, em vir tude de ser um trecho bem pequeno que 
também merece a atenção do Poder Executivo. Disse saber que esta é  
uma obrigação da Univias, mas como não será fei to, o Poder Executivo 
poderia pavimentar o referido trecho. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que foi  quem proporcionou o encontro do Poder 
Executivo com os moradores a referida via para efetuar o calçamento.  
Sal ientou que o trecho que está fal tando foi  pago pelos moradores, mas a 
prefei tura alega estar esperando o Projeto do DAER para faz er uma 
rótula, ficando os moradores prejudicados. Ressaltou que esta foi uma 
promessa da primeira campanha do Zezo. Disse que além de legislar e 
fiscalizar a Câmara Municipal  tem o dever de auxi l iar a Administração. 
Disse que os pedidos de providências efe tuados pelos Vereadores são a 
extensão das necessidades da comunidade que procuram os seus 
representantes para conseguir suprir as suas necessidades. Exempl i f icou 
que a proprietária de uma fábrica de portões na rua Sete de Setembro 
próximo ao nº 690 o procurou sol ici tando a colocação de material  em 
frente da fábrica para melhor atender aos seus cl ientes, não tendo o Edil 
conseguido colocar uma caçamba de material . Prosseguiu o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que a missão dos Vereadores é 
atender as sol ici tações da comunidade repassando-as ao Prefei to para 
melhor atender as necessidades, fazendo uma cidade melhor. Manifestou 
o seu pesar pelo falecimento do Sr. Edgar Roberto de Ol iveira, 
proprietário da Metalmatic, sendo um empreendedor nato, batalhador. Em 
aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que estava 

colhendo dados do Sr. Edgar para dar -lhe um Título de Cidadania 
Patrulhense pelos fei tos efetuados pelo mesmo. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 231/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A CAIXA 
ECONÔMICA ESTADUAL S.A –  AGÊNCIA DE FOMENTO –  RS, PARA 
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOEGA DE TRANSBORDO, COM 
MECANISMO DE ESTEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DO CO MPACTADOR E 
EMBOLSADOR DE RESÍDUOS” –  Colocado em votação, manifestou-se o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o referido projeto foi  

aprovado para tramitação na úl t ima sessão, onde o Vereador João Cezar 
pediu vistas por ser um projeto polêmico, bem como por haver dúvidas 
sobre o mesmo. Sal ientou que esta Casa têm responsabi lidades, não 
sendo contra nada, mas sim a favor de tudo do que é bom para o 
município. Ressaltou que os Vereadores estudam, pensam,  
principalmente quando trata-se de um assunto que não se domina por 
nenhum dos Vereadores, como neste caso que trata do destino do lixo, 
portanto a necessidade de maiores informações. Sal ientou que esta Casa 
quer a solução para o problema do l ixo, por ser um problema mundial . 
Destacou que na atualidade a ut il ização do plástico, que leva mi lhares de 
anos para se decompor, está causando danos ao meio ambiente,  
necessi tando da coleta seletiva, por isso esta Casa estudou muito o 
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referido projeto. Lembrou o Edi l  ser do tempo que se embrulhava as 
compras somente com o papel quando se comprava nas vendas, não se 
uti l izando embalagens plásticas, tão danosas ao meio ambiente. Disse 
existi r um termo de ajuste de conduta ambiental  que o lixo como está em 
Santo Antônio não pode continuar, sob pena do prefei to ser 
responsabil izado, assim como os contribuintes serem responsáveis pelas 
multas que o município terá que pagar. Sal ientou que os Vereadores não 
tinham a confiança no equipamento por não conhecerem. Baseado no que 
foi  di to pela FEPAM, disse o Edi l  que não há como a si tuação ficar como 
está. Disse ter f icado mais tranqüi lo com as expl icações dadas pelo 
Prefei to Municipal , uma vez que o proprietário da máquina, José Alfredo, 
não havia expl icado como a mesma funcionaria. Destacou a qualidade 
dos produtos da IMAP, lembrando ter vendido muitas máquinas em 
diversos municípios em função da al ta qual idade proporcionada pela 
ci tada empresa. Disse que esta Casa tem que dar um voto de confiança a 
uma empresa que emprega, há anos, centenas de pessoas do município, 
gerando divisas e qualidade de vida. Espera que o equipamento dê certo 
e se aprimore cada vez mais. Disse ser favorável ao mesmo. Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA : Disse que há vinte dias participou da 

demonstração da máquina compactadora do lixo, tendo gostado muito do 
equipamento. Sal ientou ter comentado com o Vereador Eduardo, que 
estava presente na demonstração, que este será o equipamento do futuro 
para todos os lixões dos municípios pequenos. Dirigiu -se ao empresário 
José Alfredo dizendo que se a máquina for um sucess o, como espera que 
seja, poderá aumentar, consideravelmente, o número de funcionários da 
empresa. Ressaltou que isso trará maior número de empregos para o 
município. Disse nunca ter tido dúvidas quanto ao sucesso da máquina, 
dizendo ser favorável à aprovação do mesmo. Em aparte falou a 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse ter visi tado o 

l ixão, juntamente com o Vereador Reni, veri ficando que a compactação 
do l ixo impede o mau cheiro. Parabenizou a equipe da Imap. Em aparte 
falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que a 
Bancada do PP está votando favorável ao projeto, visto ter sol ici tado 
vistas para melhor estudar o mesmo, bem como para visi tar o l ixão e 
veri f icar a atuação da máquina. Salientou que a preocupação da Bancada 
do PP referia-se ao destino dado às bolsas com o l ixo compactado. 
Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Concorda com o 

Vereador João Cezar de que os projetos têm que ser estudados. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Concordou com as palavras dos Vereadores 

que o antecederam, dizendo que o conjunto de informações fornecidas 
pelos Edis fez com que muitas dúvidas fossem esclarecidas. Salientou 
que o Projeto é inovador, partindo de uma empresa desta terra que 
sempre primou pelo município. Agradeceu ao empresário José Alf redo por 
ter sanado as dúvidas existentes com relação ao projeto em discussão. 
Acredita que esta Casa torce muito para que este projeto dê certo para o 
futuro do município, tanto do meio ambiente como de geração de 
empregos. Ressaltou que o prefei to Feruli o, seu pai, e o Prefei to Paulo 
Bier saíram respondendo criminalmente pelo lixão. Acredita que o projeto  
cria boas expectativas nesta Casa. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Disse que já conhecia o projeto anteriormente por ter visi tado a 
empresa, veri f i cando a funcionabilidade da máquina. Sal ientou que já faz 
alguns anos que participa de reuniões das Bacias do Rio Gravataí e dos 
Sinos, onde a si tuação do lixo é amplamente discutida, mas sem uma 
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solução aparente. Cumprimentou a iniciativa da empresa por t er 
construído uma máquina que amenizará um pouco o problema da 
comunidade com relação ao l ixo, que causa doenças e atinge o meio 
ambiente. Acredita que, através da compactação do l ixo, haverá uma 
maior prevenção com relação às doenças. Disse que seu voto é  favorável 
à aprovação do mesmo, cumprimentando a empresa Imap pela iniciativa. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Parabenizou o empresário José 

Alfredo pelo empreendimento efetuado pela empresa Imap. Sal ientou que 
em tempos tão di fíceis para empreendimentos,  uma empresa que investe 
numa máquina arrojada, é motivo de orgulho para a comunidade 
patrulhense. Parabenizou todos os funcionários da empresa que 
emprestam sua competência para o sucesso da empresa. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se ao projeto nº 231, dizendo que 

pela proximidade que tem com o proprietário da Imap sentia -se 
constrangido em intervir para o andamento do mesmo, até por entender a 
maravi lha que é o projeto em questão. Sal ientou que por ser esta Casa 
composta por Vereadores que têm mui ta consciência do seu papel, o 
Projeto foi  amplamente estudado, por isso a demora na apreciação do 
referido projeto. Manifestou o seu orgulho por fazer parte desta Casa. 
EMENDA  ADITIVA AO  PROJETO DE LEI Nº 251/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO 

BASES E EQUIPAMENTOS AFINS DE RÁDIO, TELEVISÃO, TELEFONIA 
E TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado a 
emenda em discussão, não havendo manifestação plenária, em v otação 
foi  aprovada por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 251/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “DISPÕE SOBRE A 

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASES E EQUIPAMENTOS AFINS 
DE RÁDIO, TELEVISÃO, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES EM 
GERAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em votação, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
emenda Aditiva e com parecer da Comissão. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 020/2006 - FLÁVIO VON SALTIÉL, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA, MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E 
FERULIO JOSE TEDESCO - “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE” –  JOSÉ LEANDRO ROSA DE MENEZES - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 021/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE” –  SÔNIA MARIA 
VELHO DE AGUIAR- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS –  TERESINHA DIRCE MISSEL DE 
JESUS- “CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO EMÉRITO DE 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
023/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR E MARLON SILVA DE SOUZA- 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE” –  SEN.  SÉRGIO 
ZAMBIASI -  Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 
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PROJETO DE LEI Nº 264/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 40.000,00, 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 COMPLEMENTAR Nº 009/2006 –  “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 114 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 035 DE 07 DE OUTUBRO DE 2005 –  
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 257/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

SUBSTITUIR INCENTIVO CONCEDIDO A EMPRESA J.S. DA SILVA –  
PEDREIRA, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 4.912, DE 21 DE MARÇO DE 
2006” - Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. 
PROJETO DE LEI Nº 260/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
CRIAR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, 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 263/2006 –  
“ALTERA O VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO (M²) DE 
TERRENOS, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.823 DE 06 DE 
DEZEMBRO DE 2005, PARA EFEITOS DE CÁLCULO DO VALOR VENAL 
DOS IMÓVEIS URBANOS, LANÇADOS PARA O LOGRADOURO “5”, AV. 
CEL. VICTOR VILLA VERDE, SECÇÃO “430 D”, PARA O EXERCÍCIO DE 
2007” –  Colocado em discussão manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse que o referido projeto está sendo corrigido por ter havido 

erro de digi tação. Colocado em votação foi  aprovado por unanimidade 
com acordo de lideranças. Os requerimentos  e as Indicações, 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. Pr esidente 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Lamentou o falecimento do Sr. Edgar, proprietário da 
empresa Metalmatic, grande empreendedor no município de Santo 
Antônio. Foi  informado pelo engenheiro Azambuja, que era s ócio do Sr. 
Edgar, que este era um dos melhores técnicos na área de Usinagem. 
Sal ientou que foi  inventado um aparelho de cateterismo e construído na 
empresa de Santo Antônio pelo Sr. Edgar. Em aparte falou o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que o Sr. Luiz Medeiros é um 
engenheiro de marca maior, presente no Plenário, sendo o Papa dos 
sistemas Hidráulicos, formado na UFRGS. Prosseguiu o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Cumprimentou o Sr. Luiz Medeiros 

por sua especialidade, manifestando a sua satisfa ção por patrulhenses 
que buscam o seu conhecimento e t razem para o município. Vereador 
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EDUARDO LIMA DE SOUZA: Lamentou o falecimento do Sr. Edgar,  

dizendo que também ouve um assalto à mão armada na local idade de 
Catanduvinha, com a famíl ia do Jorge Gi l , do  Expresso Catanduva, onde 
foram amarrados e maltratados por homens armados com metralhadoras, 
que fizeram um l impa na casa deste cidadão. Disse que em conversa com 
o fi lho do Sr. Jorge, até nesta manhã a famíl ia não havia conseguido 
fazer a ocorrência. Ressaltou que não sabe se não havia plantão, 
portanto pensou em convidar o Vereador Flávio para se dir igirem até a 
Delegacia, uma vez que o edi l  está sempre em contato com os mesmos, 
veri f icando o porquê desta ocorrência ainda não ter sido efetuada. 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se aos Votos de 

Congratulações no qual homenageia o Sr. Porfír io, mais conhecido como 
Firo, que é um pedreiro que trabalha muito durante todo o dia, mas à 
tardinha ensina futebol, gratui tamente, em torno de 40 crianças entre 
meninos e meninas no campo do Paladino no Bairro Madre Teresa. 
Sal ientou o edil  que ao dir igir -se até a Ilha da Agasa para a inauguração 
do Posto de Saúde, que não ocorreu por causa da forte chuva que caiu, 
pôde veri ficar que na curva da Lomba Vermelha for am colocados tachões 
em meia pista com redutores de velocidade, inclusive com alargamento 
do acostamento.  Manifestou a sua satisfação pro esta obra, acreditando 
que o restante será efetuado, sendo esta uma reivindicação desta Casa. 
Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: disse que este é 
um trabalho dos Vereadores desta Casa. Prosseguiu o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Lamentou que tenham colocado, novamente,  a 
placa no retorno do Da Colônia causando transtornos aos motoristas que 
por al i  trafegam. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, manifestando a sua 
satisfação com a inauguração do cani l municipal dia 22 de novembro, 
também sendo esta uma sol ici tação e um trabalho desta Casa. Fez um 
agradecimento especial  pelo trabalho que está sendo efetuado. 
Cumprimentou a equipe de enfermagem da SAMU, a Secretária Municipal 
da Saúde, aos funcionários do Hospital  pelos 120 atendimentos de 
urgência efetuados. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 

Reportou-se sobre matéria veiculada no Correio de Santo Antônio sobre o 
grupo Action que poderá fazer investimentos no município em torno de 21 
mi lhões de reais. Lembrou a sua manifestação, há algum tempo, quanto 
ao município perder, para o município de Glorinha, um inv estimento desta 
envergadura. Questionou o Presidente quanto ao seu pronunciamento no 
jornal , se o mesmo não lembrou sobre o pronunciamento efetuado pelo 
Edi l  sobre esta matéria. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse não ter sol ici tado ao repórter que o colocasse no jornal , 

nem mesmo lembrou sobre a matéria tratada pelo Edi l . Prosseguiu o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que não quer 

aparecer sozinho, mas em quatro páginas a Câmara Municipal  não foi 
ci tada. Disse que o governador está de parabéns, sal ientando que Santo 
Antônio levará muito tempo até encontrar um Governador que tenha fei to 
tanto pelo município, uma vez que se esta empresa se instalar no 
município gerará muitos empregos. Lamentou que não foi  ci tado que esta 
Casa já havia se manifestado, no mês de agosto, sobre esta matéria. Em 
aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que a sua 
preocupação foi  em não se pronunciar, uma vez que a empresa tem 
terreno no município de glorinha, a empresa que fabrica o materia l  está 
em glorinha. Salientou que o seu objetivo foi  não abrir nenhum tipo de 
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concorrência, para não ocorrer o mesmo que houve com a Selgon. 
Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Reportou-se ao que foi  di to pelo 
Vereador João Cezar, dizendo que reportagem foi  col ocada na Capa do 
jornal . Manifestou a sua preocupação com relação ao que ocorreu com a 
Selgon, esperando que não ocorra o mesmo com a Action. Espera que o 
Poder Executivo, juntamente com esta Casa e o Governo do Estado, 
somem esforços no sentido de buscar investimentos desta envergadura 
para o município. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que o Vereador Flávio representou esta Casa na 

reunião ocorrida no Poder Executivo, tendo o cuidado de colocar as 
perguntas certas aos empresários, jus tamente com o cuidado de não 
repetir o mesmo erro. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Acredita que o município tem que batalhar para que venham empresas 
deste porte, mas com todo o cuidado. Em aparte falou o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que essa empresa quer e deseja ficar na 

Glorinha, por já existi r a matéria prima necessária e estarem mais 
próximos de Porto Alegre. Sal ientou o edi l  que há uma pressão por parte 
de alguns proprietários de sítios que estão preocupados por ser esta uma 
empresa que produzirá produtos químicos,  com toda a segurança, mas 
que deixa a população apreensiva. Ressaltou que glorinha está muito 
próximo ao banhado grande, portanto há uma preocupação com relação 
ao meio ambiente. Disse que os empresários queriam passar um v ídeo 
com o funcionamento da mesma, mas interviu solici tando que o mesmo 
seja passado após a Audiência Públ ica que ocorrerá no município de 
Glorinha para saber se a população quer ou não a empresa instalada no 
município. Ressaltou que esta medida é com obje tivo de preservar o 
município do que ocorreu com a empresa Selgon. Sal ientou que a foto foi 
colocada no jornal  porque o mesmo circula mais no município de Glorinha 
do que em Santo Antônio, portanto sendo esta uma forma de pressionar a 
comunidade a votar Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 
Disse que a empresa já tem uma área comprada no município de Glorinha 
para a instalação da indústria. Com relação às melhorias realizadas pela 
Univias, principalmente no que se refere ao KM 55 da Lomba Vermelha, 
disse que esta Casa ao procurar o DAER, a Univias e o Ministério 
Públ ico, tinha como objetivo garanti r a integridade dos motoristas que 
trafegam pela rodovia, bem como a segurança dos moradores que moram 
às margens daquela via. Fez um agradecimento aos Edis pela aprovação 
da al teração do projeto que regulamenta a instalação de estações rádio 
bases e equipamentos afins de rádio, televisão, telefonia e 
telecomunicações em geral , no município. Espera que a Prefei tura 
Municipal  regulamente, através de Decreto, a sua atuação, podendo 
fiscalizar, através da ANEEL, que o município possa receber uma 
telefonia a contento. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Cumprimentou o Edi l  pela competente interferência no que se 
refere à regulamentação da instalação de estações de rádio base e 
equipamentos afins de rádio, televisão, telefonia e telecomunicações em 
geral . Vereador  CLÓVIS GOMES SALAZAR: Cumprimentou a Professora 

Di lce Eclai  Gi l  Vicente por ter sido escolhida a Coordenadora da 
Universidade Aberta que será  implantada em Santo Antônio as partir do 
ano que vem. Segundo o Edi l  a indicação da professora patrulhense foi 
fei ta pelo Ministério de Educação dentro de uma l ista trípl ice oferecida 
pelo Executivo Municipal . Salientou que a Professora Di lce tem um 
currículo invejável, bem como já integrava o grupo de pessoas que vinha 
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desenvolvendo o projeto. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e aprovada segue 
assinada.  


