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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro 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 42ª Sessão ordinária 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 
191/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 283/2006 –  “ALTERA A CODIFICAÇÃO DA RECEITA E ELEMENTO 
DA DESPESA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DCF/GAB. TCE/RS Nº 
09/2006 QUE DÁ SEGUIMENTO AO PROCESSO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DO PLANO DE CONTAS DO ESTADO, E ACRESCENTA MANUTENÇÕES 
NA SECRETARIA DE SAÚDE, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 
5072/2006 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO 2007 E LEI MUNICIPAL Nº 5103/2006 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2007” –  Poder Executivo. Of. nº 
11136043/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 21.446,50 –  Ministério da 
Saúde. Of. nº 11136175/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 21.446,50 –  
Ministério da Saúde. Of. nº 11139785/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
6.346,69 –  Ministério da Saúde. Of. Gab. DG nº 14252 –  Encaminha 
Processo de Prestação de Contas deste município referente ao exercício 
de 2003. Convite formatura colação de grau em Serviço Social  - Ri ta de 
Cássia Spindler de Souza. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  
025/2006 –  “Aprova parecer prévio do TCE/RS das contas do município 
referente ao exercício de 2002”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 026/2006 –  “Aprova parecer prévio do TCE/RS das contas do 
município referente ao exercício de 2003”. INDICAÇÃO Nº 109/2006 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Programação para recuperação, com 
ensaibramento e patrolamento,  das estradas do interior do município que 
estão em péssimas condições de trafegabil idade”. INDICAÇÃO Nº 
110/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E CLÓVIS GOMES 
SALAZAR- “Implantação do controle de natalidade, com a expansão 
considerável do número de atendimentos, e atendimento em regime de 
mutirão com a equipe de planejamento famil iar para realização de 
vasectomia e l igadura de trompas”. Requerimento nº 487/2006 –  PODER 
LEGISLATIVO - Voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ademar 
Pedroso Guimarães. Requerimento nº 488/2006 –  MARLON SILVA DE 
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SOUZA - Sol ici ta ao Gerente da CEEE a instalação de rede de luz na 

localidade de Lomba Vermelha e na estrada do Chicolomã. Re querimento 
nº 489/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA - Sol ici ta o prolongamento da 

rede de abastecimento de água até a localidade de Rincão da Palmeira. 
Requerimento nº 490/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Voto 

de pesar pelo falecimento do jovem Vinícius Si l veira Cônsul. 
Requerimento nº 491/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Sol ici ta 

a criação de um centro de atendimento aos produtores rurais com 
profissionais especializados para instruir estes produtores sobre a 
aptidão agrícola de sua região, identif icando  qual o melhor produto que 
se enquadra com referência ao cl ima, bem como auxi liá -los na 
comercial ização de sua produção com estudo de mercado e destino final . 
Requerimento nº 492/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO E RENI 
GERMANO DA SILVA- Reitera a sol ici tação ao Diretor-Presidente da 
UNIVIAS, da conclusão da obra de construção da caixa coletora d’água e 
a colocação dos canos que fal tam às margens da RS-030, em frente à 
Escola Estadual de Ensino Fundamental  Ferreira Viana na local idade de 
Lagoa dos Barros. Requerimento nº 493/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta ao diretor-Presidente da UNIVIAS a sinal ização, de 

forma efetiva, com redutores de velocidade na curva do KM 09 em Aldeia 
Velha. Requerimento nº 494/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 

ao Diretor-Presidente da UNIVIAS a possibil idade da isenção da cobrança 
da taxa da praça de pedágio aos ônibus que transportam os 
Universi tários. Requerimento nº 495/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Sol ici ta a instalação de rede de água nas ruas Pedro Nunes da Si lva e 
Melorino Machado da Luz. Requerimento nº 496/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA - Sol ici ta a instalação de rede de iluminação na rua Melorino 
Machado da Luz. Pedido de Providência nº 506/2006 – MARLON SILVA 
DE SOUZA - Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estrad as que 

l igam as local idades de Arroio da Madeira passando por Serraria Velha, 
Porto Ramos, Taquaral , Catanduva Grande, Data e Alto Data. Pedido de 
Providência nº 507/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Sol ici ta o 
patrolamento e o ensaibramento da estrada princi pal  da localidade de 
Montenegro, passando por Içara até a divisa com o município de Caraá. 
Pedido de Providência nº 508/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA -  

Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estradas que ligam as 
localidades de Morro Grande, Rincão do Capim, Barrocadas, Tapumes, 
Lombas, Chicolomã e Esquina dos Morros. Pedido de Providência nº 
509/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento das estradas que ligam as localidades de Arroio do 
Cartucho, Arroio do Carvalho até a divisa com o Caraá. Pedido de 
Providência nº 510/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  
Sol ici ta a l impeza das laterais e pintura do meio -fio das ruas Alfredo 
Caetano, João Manoel Fernandes, São João, Santa Teresinha e Antônio 
Laureano da Cunha. Pedido de Providência nº 511/2006 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta a recuperação da estrada que l iga os municípios de 
Santo Antônio ao Caraá. Pedido de Providência nº 512/2006 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Sol ici ta o conserto de um bueiro localizado antes da 
Escola Santos Dumont na localidade de Morro Grande. Pedido de 
Providência nº 513/2006 – FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a l impeza das 
bocas-de-lobo em toda a cidade. Pedido de Providência nº 514/2006 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Sol ici ta a recuperação das ruas do 
Bairro Vi la Rica, bem como das ruas do Bairro Cohab que não têm 
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calçamento. Pedido de Providência nº 515/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS - Sol ici ta o patrolamento das estradas gerais das 
localidades de Tapumes e Lombas. Pedido de Providência nº 516/2006 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta a limpeza geral  a 
Praça Mara Lúcia Cardoso. Pedido de Providência nº 517/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta a troca geral de lâmpadas 
queimadas na local idade de Evaristo. Pedido de Providência nº 518/2006  
–  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta o patrolamento e o 
ensaibramento da estrada geral  que liga Santo Antônio à localidade de 
Evaristo. Pedido de Providência nº 519/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA - Sol ici ta o conserto do pontilhão da estrada 

principal  de Evaristo, próximo à propriedade do Sr. Djalmo e Adair Portal .  
Pedido de Providência nº 520/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA - Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada que inicia 
na propriedade do Sr. Teobaldo Braga passando p ela propriedade dos 
Cassimiros até a divisa com o municíp io de Caraá. Pedido de Providência 
nº 521/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM - Sol ici ta o conserto de 

canos de esgoto na rua Otávio Luiz da Si lveira em frente ao número 134 
em virtude dos mesmos estarem danificados. Pedido de Providência nº 
522/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA - Sol ici ta a perfuração de um 
poço artesiano ao lado do cemitério da local idade de Costa da Miraguaia. 
Pedido de Providência nº 523/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA -  
Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estradas de Miraguaia e 
Costa da Miraguaia. A seguir o Sr. Presidente passou para o 
EXPEDIENTE DO DIA: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou 

as pessoas presentes no Plenário. Sol ici tou informações ao Poder 
Executivo sobre a perfuração de dez poços artesianos, achando 
excelente essa medida. Sal ientou que como tem vários pedidos desta 
natureza, assim como os demais Edis. Citou o vereador Saturno que 
sempre sol ici tou a perfuração de poços artesianos para a sua região, 
tendo solici tado ao Edil  que veri f icasse a real  si tuação das perfurações 
dos poços artesianos. Enalteceu o belo trabalho efetuado pelo mesmo, 
quando esteve ocupando uma cadeira nesta Casa. Sol ici tou informações 
se foi  efetuado e onde foram efetuadas as perfurações. D isse que tem 
visi tado o interior do município podendo veri f icar a precariedade das 
estradas, onde foi premiado, no sábado, com dois pneus cortados. 
Ressaltou que no dia de ontem foi  almoçar com sua mãe no município do 
Caraá tendo encontrado, na ida, um cidadão de Gravataí com um pneu 
cortado, muito indignado, sendo que na vol ta, encontrou dois cidadãos  
que também tiveram seus pneus cortados dentro do município de Santo 
Antônio, em virtude de existi r pedras sal ientes. Salientou que a estrada 
do município do Caraá está em ótimo estado, em detrimento da estrada 
do município de Santo Antônio que está em péssimo estado. Disse que os 
meses de janeiro e fevereiro são propícios para o conserto destas 
estradas em virtude do verão. Não havendo mais pronunciamentos no  
Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA:  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2006 –  “Aprova parecer 

prévio do TCERS do município referente às contas do exercício de 2002” 
- Colocado em discussão manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL : Disse que até o presente momento, desde que assumiu como 
vereador, nunca viu nenhum Prefei to ter suas contas rejei tadas pelo 
Tribunal de Contas, sem nenhuma ressalva, demonstrando com isso a 
seriedade dos políticos de Santo Antônio da Patrulha, qu e demonstra ser  
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um município di ferenciado, uma vez que obteve, com todos os Prefei tos 
que já assumiram o Poder Executivo, as contas aprovadas pelo TCE. 
Disse que quando assumiu,  no seu primeiro mandato, teve a oportunidade 
de apreciar as contas do Dr. Ferúlio, posteriormente as contas do Dr. 
Oni ldo e, atualmente, do Prefei to Zezo. Sal ientou que em nenhuma 
oportunidade o Tribunal tenha recomendado a não aprovação das contas,  
demonstrando a seriedade dos polít icos patrulhenses, em comparação 
com alguns municípios vizinhos. Ressaltou que todos os pol ít icos que 
passaram pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo entram com uma 
si tuação financeira equilibrada e saem pobres, em virtude da honestidade 
com que tratam da coisa pública, do Erário público. Colocado em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2006 –  “Aprova parecer prévio do 

TCERS do município referente às contas do exercício de 2003” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária,  em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
LEI Nº 272/2006 –  “INSTITUI O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da 
Comissão. PROJETO DE LEI Nº 278/2006 –  “DISPÕE SOBRE O 

PAGAMENTO PARCELADO, E COBRANÇA DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da 
Comissão. PROJETO DE LEI Nº 279/2006  –  “DISPÕE SOBRE O 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DA PATRULHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 
281/2006 –  “CRIA A UNIDADE DE SERVIÇO DE CONTROLE DA FROTA 

MUNICIPAL DE VEÍCULOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI 
Nº 282/2006 –  “CRIA A UNIDADE DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da 
Comissão. PROJETO DE LEI Nº 283/2006 –  “ALTERA A CODIFICAÇÃO 

DA RECEITA E ELEMENTO DA DESPESA CONFORME OFÍCIO 
CIRCULAR DCF/GAB. TCE/RS Nº 09/2006 QUE DÁ SEGUIMENTO AO 
PROCESSO DE UNIFORMIZAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO ESTADO, 
E ACRESCENTA MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, ALTERA 
AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI  
MUNICIPAL Nº 5072/2006 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2007 E LEI MUNICIPAL Nº 
5103/2006 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2007” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. As Indicações e 
os requerimentos foram colocados, em bloco em votação, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. 
Neste momento o Exmo. Senhor Presidente, Vereador Clóvis Gomes 
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Salazar, abriu espaço para eleição da Mesa Diretiva dos trabalhos para a 
Sessão Legislativa de 2007, com fulcro na Legislação vigente. O Sr. 
Presidente esclareceu que a eleição será efetuada com a votação aberta.  
A seguir o Sr. Presidente colocou em discussão e ap ós em votação a 
chapa única apresentada, que foi  aprovada por unanimidade. Após a 
eleição o Sr. Presidente declarou elei ta a Mesa Diretora para a Sessão 
Legislativa Dois Mil  e Sete, estando assim composta: PRESIDENTE: Ver.  
RENI GERMANO DA SILVA - PDT, VICE-PRESIDENTE: Ver. MARLON 
SILVA DE SOUZA - PP, SECRETÁRIO: Ver. EDUARDO LIMA DE SOUZA 
–  PSDB. Não havendo pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr.  
Presidente passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, 
agradecendo aos seus pares o voto de confiança pela indicação de Vice -
Presidente desta casa demonstrando estar honrado e envaidecido pela 
oportunidade de fazer parte, pela primeira vez, da Mesa Diretora desta 
Casa. Sal ientou que há mais de dez anos o PP não participa da Mesa 
Diretora como Presidente ou como Vice -Presidente, manifestando a sua 
satisfação por esta Casa demonstrar maturidade ao fazer uma mesa 
pluripartidária, demonstrando que a democracia está acima de interesses 
partidários. Disse que a parti r desta data todas as votações serão 
abertas, tendo sido abolido o voto secreto. Disse sair desta Casa com 
sentimento de responsabi lidade ainda maior, afi rmando que honrará o 
voto de confiança dado pelos Edis. Desejou Fel iz Ano Novo a todos os 
colegas, funcionários e pessoas presentes no Plenário. Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes 

no Plenário. Reportou-se ao pedido no qual solici ta, pela terceira sessão, 
a l impeza de ruas da cidade, em especial  à rua de aces so à Praça Mara 
Lúcia Cardoso. Justi f icou o pedido lembrando a l iberação da verba de R$ 
112.000,00 direcionada à renovação do convênio da frente emergencial , 
que deveria fazer este serviço de forma mais eficaz, visto que total izam 
90 funcionários. Disse o Edil  que cada dia que passa piora a si tuação das 
ruas do município. Parabenizou os Vereadores Reni, Marlon e Eduardo 
pela eleição da Mesa, desejando que façam um trabalho de acordo com o 
que veio sendo fei to até o momento nas Legislaturas anteriores, 
especialmente nos anos de 2005 e 2006, comandados pelos Vereadores 
Manoel e Clóvis respectivamente. Colocou -se à disposição dos colegas 
Vereadores. Sal ientou que esta Casa demonstra a unidade que faz com 
que os pol ít icos de Santo Antônio sejam olhados, pela pop ulação 
patrulhense, de forma di ferenciada dos demais pol ít icos, uma vez que a 
união faz com que o município progrida. Manifestou o seu orgulho por ser  
Vereador deste Município, em especial  desta Casa Legislativa. Desejou 
Feliz Ano Novo a todos os presentes . Manifestou o seu orgulho por ser 
Vereador desta Casa. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou 

as pessoas presentes no Plenário. Sal ientou que na data de amanhã 
haverá uma reunião extraordinária com a participação efetiva de todos os 
Vereadores sem ônus para o Município. Cumprimentou o Vereador Clóvis 
pelo trabalho efetuado durante este ano de 2006, pela l isura, propriedade 
e trabalho com que conduziu esta Casa, mesmo estando no seu primeiro 
mandato. Ressaltou que esta Casa, bem como os Edis, sentem-se 
orgulhosos com o trabalho efetuado pelo Vereador Clóvis, que sempre 
dirigiu esta Casa com grandeza, colocando a Câmara, o conjunto dos 
Vereadores, em primeiro lugar, zelando pelo dinheiro público, 
demonstrando a maturidade polít ica alcançada, nunca di ferenc iando um 
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Vereador do outro, nem destacando o trabalho de um em detrimento do 
outro. Destacou que as di ferenças partidárias não influenciaram os Edis 
no que diz respeito ao desenvolvimento do Município. Dirigiu -se ao 
Vereador Reni Germano, elei to Presidente  desta Casa para o exercício de 
2007, experiente, maduro, cuidadoso com a coisa públ ica, com os 
interesses do município. Acredita que o próximo ano será tão bom quanto 
os anos anteriores. Desejou Feliz Ano Novo a todas as pessoas 
presentes, desejando que haja harmonia no Estado, em virtude da 
si tuação que está se criando quanto a divergências de idéias, antes 
mesmo de a Governadora elei ta assumir o cargo. Vereador FERULIO 
JOSE TEDESCO: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. 

Sal ientou que no final  do ano o município está com os recursos parcos,  
deixando de atender as demandas como o conserto das estradas. 
Ressaltou que com a entrada do ano novo as esperanças se renovam,  
com a vinda de novos recursos, fazendo com que as demandas sejam 
atendidas. Salientou a sua participação na inauguração da Fonte 
Imperial , demonstrando o interesse do município no Patrimônio Histórico 
do Município. Lembrou o projeto aprovado nesta data que dispõe sobre o 
Patrimônio Histórico e Cultural  do município, demonstrando o inter esse 
desta Casa. Da mesma forma participou da inauguração da Passarela da 
amizade, que foi  emocionante, pela apresentação do grupo de teatro, 
bem como pela faci l idade proporcionada aos moradores. Parabenizou a 
Administração Municipal  pela iniciativa da res tauração da Fonte Imperial . 
Parabenizou o Vereador Clóvis pela igualdade de oportunidades a todos 
os Vereadores e a transparência com que dirigiu os trabalhos desta Casa 
durante todo o ano, deixando o nome da Casa em al to nível  na 
comunidade. Parabenizou também o trabalho efetuado pelo Vice -
Presidente Flávio Saltiél e o Secretário Eduardo Souza. Da mesma forma 
parabenizou a chapa vencedora por unanimidade, na pessoa do Vereador 
Reni, Vice-Presidente Marlon Souza e o Secretário Eduardo. Manifestou a 
certeza de que o Presidente elei to saberá conduzir os trabalhos desta 
Casa, com seriedade e propriedade. Colocou a Bancada do PMDB à 
disposição da Mesa Diretiva elei ta nesta data. Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, 
dizendo que o ano passa rápido. Destacou que nos úl timos quinze anos a 
pol ít ica vem sendo cri t icada, onde algumas pessoas dizem estar com 
saudades da di tadura, salientando que a democracia está acima de tudo, 
lamentando que ainda vivemos numa sociedade que  não quer discuti r o 
equil íbrio social . Referiu-se à eleição ocorrida neste ano para o Governo 
do Estado, onde as pessoas ainda não entenderam o que ocorreu no 
resultado. Salientou que o Rio Grande do Sul por ser um Estado 
poli t izado, as pessoas pensam mai s na hora de votar. Cumprimentou o 
Presidente Clóvis pelo trabalho efetuado durante todo este ano, tendo 
efetuado um trabalho digno, com responsabi l idade por ser um 
representante do povo. Dirigiu-se ao Vereador Reni, elei to presidente, 
desejando sucesso ao mesmo, dizendo que esta casa tem um grupo de 
funcionários que apóia e ajuda muito no andamento dos trabalhos. 
Cumprimentou o vereador Marlon elei to Vice -Presidente, bem como o 
Vereador Eduardo por conduzir as lei turas das Reuniões Ordinárias. 
Desejou Fel iz ano Novo a todos, com muita paz e fé. Em aparte falou o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou o Presidente Clóvis 

por ter conduzido os trabalhos desta Casa de forma bri lhante, honesta, 
igual i tária e transparente, primando pelos interesses do munic ípio acima 
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dos interesses pessoais. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-

se à si tuação das estradas que estão em péssimas condições de 
trafegabil idade. Manifestou o seu contentamento pela forma brilhante com 
que os trabalhos desta Casa foram conduzidos,  primeiramente pelo 
Vereador Manoel no ano de 2005, posteriormente pelo Vereador Clóvis 
que efetuou um trabalho transparente, honesto, vol tado para o bem do 
município. Rogou a Deus que o colega Reni continue com esse trabalho 
que vem sendo efetuado ao longo dos anos, de respeito aos colegas e ao 
povo patrulhense. Agradeceu pelo convi te para fazer parte da Mesa 
diretora dos trabalhos da Câmara Municipal . Parabenizou o Vereador 
Clóvis pela forma como conduziu os t rabalhos desta Casa, destacando a 
forma simples como tratou a todos e a todas as si tuações. Agradeceu a 
oportunidade por ter sentado ao lado do Presidente Clóvis durante este 
ano. Colocou-se à disposição do Vereador para trabalhar e colaborar no 
que for possível , desejando Fel iz Ano Novo a todos os pr esentes. 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário, agradecendo aos seus Pares pelo voto de 
confiança ao colocarem-no como Presidente desta Casa, assim como ao 
Vereador Marlon e ao Vereador Eduardo. Salientou que esta Ca sa 
demonstrou maturidade ao eleger uma Mesa Pluripartidária, 
demonstrando o ótimo relacionamento existente entre os Edis. Sal ientou 
quem durante os quatro mandatos que participou como Vereador nunca 
viu uma si tuação igual a esta onde há a harmonia entre os  partidos. 
Destacou a al teração efetuada na Lei Orgânica acabando com a votação 
secreta, sendo pioneira neste sentido. Disse que nunca votou 
secretamente, sempre anunciando o seu voto, por acreditar que o povo 
tem o direi to de saber o que seus representant es estão votando. 
Sal ientou estar realizado pol i ticamente, uma vez que está no seu quarto 
mandato, sendo elei to, pela terceira vez, Presidente desta Casa. Disse 
ter sido Prefei to, em 1996, por cinco dias, sendo mais uma real ização 
polít ica. Agradeceu o trabalho efetuado pelo Vereador Clóvis, pelo Vice -
Presidente Flávio Saltiél , bem como pelo Vereador Eduardo como 
Secretário, tendo sido um trabalho transparente. Sal ientou que dará 
continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Presidentes 
que o antecederam, com seriedade e transparência. Colocou -se à 
disposição dos Vereadores e da população patrulhense, onde efetuará um 
trabalho vol tado para o desenvolvimento do município, como vem sendo 
fei to por esta Casa, sendo este o objetivo de todos os Veread ores. 
Desejou Feliz Ano Novo a todas as pessoas presentes, bem como ao 
povo patrulhense. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Referiu -se à Indicação 
na qual sol ici ta, juntamente com o Vereador Clóvis, na qua l solici tam a 
implantação do controle de natal idade no município, bem como a 
realização de um mutirão, através da equipe de planejamento famil iar, 
agentes comunitárias que visi tam, diariamente, as famíl ias patrulhenses 
conhecendo a realidade de todas elas.  Disse que a Secretaria da Saúde 
dispõe de anticoncepcionais via oral , Di l , Preservativos, tendo sido 
realizadas algumas l igaduras e vasectomias pelo planejamento famil iar. 
Ressaltou que a lista de espera é muito grande, sendo um direi to 
assegurado por Lei  Federal . Salientou que muitas mulheres a têm 
procurado para a realização deste procedimento, que é simples, após a 
aval iação médica e social . Manifestou a sua tr isteza pelo falecimento do 
jovem Vinícius que faleceu em acidente de carro na curva do Colégio  
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Santa Teresinha. Agradeceu a todos os Vereadores por terem passado 
suas experiências pol íticas à Edil . Agradeceu, de forma especial , aos 
funcionários desta Casa, pela maneira prestativa como sempre atenderam 
aos Vereadores. Cumprimentou a Mesa Diretiva na  pessoa do Vereador 
Clóvis, Vice-Presidente Flávio, bem como ao Vereador Eduardo 
Secretário da Mesa. Parabenizou a Mesa Diretora elei ta nesta data, 
desejando sucesso ao Vereador Reni elei to Presidente, ao Vereador 
Marlon lei to Vice-Presidente e ao secretár io Eduardo. Desejou Fel iz Ano 
Novo a todas as pessoas. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado a oportunidade de ser 
presidente do Legislativo Patrulhense, manifestando, a todos os nobres 
Vereadores, a satisfação de ter comparti lhado todos os problemas e 
atividades desta casa neste ano. Disse ter se esforçado ao máximo para 
que tivessem uma Câmara à al tura da confiança depositada nos Edis 
pelos elei tores e pelo Povo de Santo Antonio da Patrulha. Acredita ter 
fei to um bom trabalho, pois todos os Vereadores se empenharam e 
trouxeram conhecimentos e propostas que engrandeceram a gestão. 
Disse ser motivo de orgulho para todos os Edis, poderem andar pelas 
ruas, f i rmes, de cabeça em pé, conscientes de terem tentado sempre o 
melhor, com muito trabalho e transparência. Espera o Edi l  que o próximo 
presidente busque também a unidade de esforços, pois assim os 
trabalhos terão maior f luência e decisões mais acertadas em torno das 
causas do Legislativo Patrulhense. Agradeceu ao Procurador  Jurídico, Dr. 
José Augusto Rodrigues, pela participação, presença e intervenções 
corretas nas atribuições dos Vereadores. Agradeceu ao corpo de 
servidores desta casa, pelo empenho e dedicação neste ano de 2006. 
Sem deméri to para ninguém queria destacar o trabalho do diretor Elvis 
Souza, pela experiência que me passou, no transcorrer da gestão, e dizer 
que a Câmara não existe sem a valorização e o respeito pelos seus 
funcionários. Deixa, para o próximo Presidente, a condução desta casa, 
desejando muito sucesso e muito trabalho pelo povo de Santo Antonio da 
Patrulha. Nesse momento o Senhor Presidente Vereador Clóvis Gomes 
Salazar fez o uso da palavra estabelecendo as comissões representativas 
para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, com acordo de seus 
pares, assim composta: para o mês de JANEIRO : Vereadora Jacira 

Conceição dos Santos –  PP, Vereador Ferúlio José Tedesco –  PMDB, 
Vereador Manoel Luiz das Neves Adam –  PMDB, Vereador Flávio Von 
Saltiél  –  PMDB, Vereador Clóvis Gomes Salazar –  PFL. Para o mês de  
FEVEREIRO : Ver. João Cezar Freiberger de Souza –  PP, Vereador 

Manoel Luiz das Neves Adam –  PMDB, Vereador Ferúlio José Tedesco –  
PMDB, Vereador Clóvis Gomes Salazar –  PFL, Vereador Flávio Von 
Saltiél  –  PMDB. De imediato ficaram convocados para uma Reuniã o 
Extraordinária a ser realizada na data de 27 de dezembro de 2006 às 18 
horas para deliberação dos Projetos apresentados pelo Poder Executivo.  
COMUNICAÇÃO DE LÍDER : Vereador FERULIO JOSE TEDESCO :  

Desejou Fel iz ano Novo a todos presentes, que os corações s e encham 
de paz e amor, para um melhor convívio entre as famíl ias. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Agradeceu as l ideranças dos 
partidos que compõem esta Casa, demonstrando a sua satisfação pela 
indicação de um Vereador da Bancada do PP para a Vice -Presidência 
desta Casa, destacando ter sido o Vereador Marlon o indicado em virtude 
do mesmo estar no seu segundo mandato, sal ientando que poderia ter 
sido qualquer Vereador da bancada. Anunciou que a Líder da Bancada 
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para o próximo ano será a Vereadora Jacira. Sal ientou que há uma união 
entre os partidos, que estudam os projetos,  sol ici tam as modificações, 
dentro da Comissão. Disse que, muitas vezes, os Vereadores do PP são 
cri t icados por não fazerem oposição ao governo, salientando que a 
oposição é fei ta nos bastidores, com as modificações necessárias. 
Sal ientou não ser demagogo em chegar na Tribuna para falar mal do 
Prefei to, preferindo discuti r na reunião das comissões, resolvendo os 
problemas e aparando as arestas. Parabenizou os funcionários da Casa, 
no nome do diretor Elvis, extensivo aos demais funcionários, assim como 
à Presidência desta Casa pelo trabalho desenvolvido durante este ano. 
Em aparte falou o vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR; Agradeceu as 
palavras do Vereador. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Manifestou 
a sua satisfação por ter participado da Presidência da Casa, bem como 
por fazer parte desta Casa. Disse ter crescido com as experiências 
obtidas durante estes anos, em especial  neste ano. A presente ata será 
apreciada e votada na Reunião Extrao rdinária do dia 27 de dezembro p.p.  
Nada mais a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, 
onde lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada nesta data, segue 
assinada.  


