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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos doze dias do mês de março de 2007 reuniram-se, ordinariamente, 
no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: 
Reni Germano da Silva, 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, 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. O Senhor Presidente colocou a ata 
da 1ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade. 
Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Se nhor Secretário 
que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Ofício Mensagem nº 
027/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 030/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 040/2007 –  “REGULAMENTA AS ATIVIDADES 

PERTINENTES AO MANEJO DE RECURSOS FLORESTAIS NATIVOS E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
041/2007 –  "ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 10.361,00, ALTERA AS LEIS 
MUNICÍPAIS4711/05 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIOPARA 2006´A 2009, LEI 
MUNICIPAL Nº5072/2006 QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007, E LEI MUNICIPAL Nº 
5103/2006 QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL" –  
PROJETO DE LEI Nº 042/2007 –  "ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR 

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2006 REFERENTE AO 
RECURSO DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, NO VALOR DE R$ 8.400,00, 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 A LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006, E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 
2006" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 043/2007 - "ABRE 
CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE 
R$ 168.326,67 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 4784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2006, E LEI MUNICIPAL Nº 4824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2006" –  Poder Executivo. Of. 
Informa celebração do Convênio nº 790065/2006 entre o Ministério da 
Educação e o Município de Santo Antônio  relativo ao Processo nº 
23400.014330/2006-79, Programa/modalidade Educação Básica no 
valor de R$ 7.200,00 arcando o FNDE com R$ 7.128,00 e o município 
com R$ 72,00. Of. Nº 002057/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde - Pagamento de 
medicamentos dos grupos de Hiper -diabete, asma e reni te (AR 0,95) 
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comp 01/2007 municipal  UF RS –  Ministério da Saúde. Comunicado nº 
CM 019498/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros  
destinados a garanti r a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da 
Educação. Comunicado nº CM 019497/2007 –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros destinados a garanti r a execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 
12.852,40 –  Ministério da Educação. Of. Nº ref. 005193/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. Of. Carmem 
Carol ina - Comunica que a parti r do dia 9 de março assumirá o cargo de 
Coordenadora da 11ª CRE. Convênio 790065/2006 - Educação Básica 
7.200,00 - Ministério da Educação. CMO 19498/07- Liberação de 
Recursos PNAC-01/03/07  VALOR 1.359,60 –  Ministério da Educação. 
CMO 19497/07 - Liberação de recursos PNAE 01/03/2007 valor de 
12.852,40 –  Ministério da Educação. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
002/2007 - "CRIA VERBA DE TELEFONIA MÓVEL AOS VEREADORES, 
FIXA LIMITES DE GASTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" . PROJETO 
DE LEI Nº 039/2007 - FLÁVIO VON SALTIÉL E JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA - “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA PRAÇA NESTA 
CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  ADÃO JESUS PEIXOTO. 
INDICAÇÃO Nº 007/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  
“INSTALAÇÃO DE PAINEL ÀS MARGENS DA FREE -WAY, PRÓXIMO À 
RÓTULA DE ACESSO A SANTO ANTÔNIO COM OS SEGUINTES 
DIZERES: “SENHORES EMPREENDEDORES, VISITE SANTO ANTÔNIO 
DA PATRULHA, TERRA DO SONHO, DA CACHAÇA, DA RAPADURA E 
DO ARROZ”. INDICAÇÃO Nº 008/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA- “SEJA INCLUÍDO NO ART. 126 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL, A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU ÀS FAMÍLIAS 
COM DEPENDENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, 
DEVIDAMENTE COMPROVADO”. INDICAÇÃO Nº 009/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- “ESTUDO DA POSSIBILIDADE DE CONTEMPLAR 
AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE COM ADICIONAL DE UMA 
CESTA BÁSICA MENSAL”.  INDICAÇÃO Nº 010/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “SOLICITA QUE SEJA APRESENTADO A 

POPULAÇÃO UM PROJETO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO”. INDICAÇÃO Nº 
011/2007 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- “FACILITAR PARA O CIDADÃO 
QUE ESTIVER EM ATRASO COM O IPTU, VISANDO POSSIBILITAR DE 
SALDAR SEUS DÉBITOS SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA”.  
Requerimento nº 031/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Voto 

de pesar pelo falecimento da Srª Antonieta Rocha da Porciúncula.  
Requerimento nº 032/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Voto 

de pesar pelo falecimento da Srª Glemar Si lveira Marques . 
Requerimento nº 033/2007 –  Voto de pesar pelo falecimento do Sr.  
Brino Marcel ino Quadros. Requerimento nº 034/2007 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta informações de quais as escolas que foram 

fechadas no município e qual a destinação dada aos prédios das 
mesmas. Requerimento nº 035/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  

Sugere aumento da cota mensal de combustível  para o Conselho 
Tutelar de 50 para 80 li tros. Requerimento nº 036/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Gerentes locais da 
CEEE e CORSAN pela atenção dispensada enquanto Prefei to. 
Requerimento nº 037/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 
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Congratulações ao Prefei to Municipal  por ter oportunizado  ao Vereador 
estar à frente do Poder Executivo. Requerimento nº 038/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos proprietários 

das fabricas de Rapaduras; Da Colônia,Guimarães e Santo Antônio pela 
forma atenciosa com que receberam o Vereador enquanto Prefei to. 
Requerimento nº 039/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 
Congratulações por ter participado da solenidade de posse de Prefei to 
em exercício. Requerimento nº 040/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici ta ao Prefei to Municipal  empenho. No sentido de resolver os 
problemas da trafegabil idade da es trada  João Manoel de Oliveira  que 
l iga a RS-474  na localidade de Pinheirinhos a Catanduva Grande. 
Requerimento nº 043/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta 
maior segurança com pol iciamento em frente à Escola Padre Réus e à 
Escola Santo Antônio. Requerimento nº 044/2007 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta melhorias na rede elétr ica com a troca de 

transformador na rua Senador Alberto Pasqual ini . Requerimento nº 
045/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a possibi l idade de 

serem ministradas aulas de educação no trânsi to para as escolas.  
Requerimento nº 046/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta 

regularização no pagamento das agentes comunitárias de saúde. 
Requerimento nº 047/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta 

agendamento de audiência com o prefei to Daiçon Maciel tendo como 
pauta o transporte coletivo do 3º Distr i to. Requerimento nº 048/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos CTGS, 
Piquetes de Laçadores e Comissão do Rodeio de Santo Antônio pelo 
comparecimento em audiência públ ica rea lizada na prefei tura. 
Requerimento nº 049/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 

Congratulações ao Comandante do Corpo de Bombeiros extensivo aos 
integrantes do mesmo. Requerimento nº 050/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Delegado de  Polícia extensivo 
a todos os funcionários. Requerimento nº 051/2007 – MARLON SILVA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Capitão Delamar Flebe por se 
fazer presente na posse de Prefei to. Requerimento nº 052/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Diretor da 
Folha Patrulhense pela cobertura da Posse de Prefei to em exercício.  
Requerimento nº 053/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 
Congratulações ao Diretor Presidente da Rádio Itapuí pela cobertura  
da Posse de Prefei to. Requerimento nº 054/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr. Carlos Carvalho pela 

cobertura da posse do Vereador como Prefei to. Requerimento nº 
055/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to um estudo  

das famíl ias da Localidade de São José da Data  que se encontram sem 
rede de luz cadastrando os mesmos para posterior inclusão destes no 
programa Luz para todos. Requerimento nº 056/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr .Carlos Carvalho, diretor -

Editor do Jornal Correio de Santo  Antônio, pela cobertura da posse do 
Vereador Como Prefei to. Requerimento nº 057/2007 –  PODER 
LEGISLATIVO- Votos de congratulações a Sr ª Carmen Carol ina por ter 
assumido a 11ª CRE. Pedido de Providência nº 024/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL –  Conserto da i luminação públ ica na local idade de 
Tapumes com a colocação de lâmpadas mais potentes próximo à Igreja.  
Pedido de Providência nº 025/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL –  Sol ici ta 
melhor atenção às estradas que estão escoando a produção de arroz 
como a estrada de Morro Grande, Barrocadas, Chicolomã, Tapumes. 
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Pedido de Providência nº 026/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL –  Sol ici ta 

o conserto das guardas de proteção da ponte  do Passo dos Ramos, na 
rua Ildefonso S. Braga. Pedido de Providência nº 027/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Sol ici ta a veri f icação dos esgotos e bocas-de-lobo na 
Rua Ildefonso S. Braga. Pedido de Providência nº 028/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Sol ici ta melhorias e conservação na Praça Nossa 
Senhora da Boa Viagem. Pedido de Providência nº 029/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Colocação e recuperação do calçamento da rua 
sete de setembro. Pedido de Providência nº 030/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Calçamento da rua Alziro Baltazar. Pedido de 
Providência nº 031/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e 

ensaibramento da rua Capitão José Machado da Silva  até o Cemitério  
e da estrada de Veadinho. Pedido de Providência nº033/2007 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Reforma e ampl iação da Escola 
Santa Inês bem como reforma do prédio da creche Pinguinho de Gente. 
Pedido de Providência nº 034/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Recuperação da camada asfál t ica na rua Santo Antônio próximo 
a Escola Paraíso Disney. Pedido de Providência nº035/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Recuperação da estrada de Bom Retiro em direção a 
localidade de Pinheiros. Pedido de Providência nº 036/2007 – FERULIO 
JOSE TEDESCO- Pavimentação da rua Sete de Setembro entre as 

quadras João Cândido F.da Rosa e José Telmo Martins. Pedido de 
Providência nº 037/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de 

Congratulações ao Prefei to Municipal  por ter oportunizado ao Vereador 
estar à frente do Poder Executivo. Pedido de Providência nº 038/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da estrutura de sustentação 
da ponte sobre o Arroio do Carvalho, na estrada geral  que l iga 
SAP/CARAA. Pedido de Providência nº 039/2007 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Revisão de esgoto da Cohab e Patrolamento da estrada 

após o complexo do Parque da Guarda. Pedido de Providência nº 
040/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento 

das estradas que l igam as local idades de Guarda Velha, Arroio da 
Madeira passando por Serraria Velha, Porto Ramos, Taquaral , 
Catanduva Grande, Data e Alto Data. Pedido de Providência nº 
041/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Calçamento com 

colocação de rede de esgoto na rua An tônio E. da Cunha e l impeza das 
ruas Aida Saltiél , Antônio E. da Cunha e São José. Pedido de 
Providência nº 042/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Ensaibramento e patrolamento rua Edemar da Si lva Braga, colocação 
de canos na rua Caetano Tedesco Neto e rua  Urbano Mendes Fogaça e 
recuperação da rua Otávio Luis da Si lveira. Pedido de Providência nº 
043/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Colocação de bueiros na rua 
localizada ao lado da Escola Estadual que dá  acesso a Vi la Laureano. 
Pedido de Providência nº 044/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Construção de uma ponte em substi tuição a ponte existente 
na rua Idel fonso Braga. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA O 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Para que o 

município cresça é necessária  a vinda de empresas de grande porte.  
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se à Indicação na qual 

sol ici ta ao Poder Executivo faci l i tar para o cidadão que estiver em 
atraso com o IPTU, visando ao mesmo a possibil idade de  saldar seus 
débitos sem juros e correção monetária. Salient ou o Edil  que esta 
indicação visa possibil i tar ao cidadão, que tem uma dívida com o 
município, saldar o seu débito sem juros, multas e correção monetária. 
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Ressaltou que essa medida já foi  tomada em anos anteriores, mas 
ainda existem pessoas que não consegu iram saldar suas dívidas. 
Sol ici tou ao Poder Executivo que estude a possibil idade de mudar a 
data da bonificação do pagamento com desconto do IPTU  para o mês 
de março, em virtude da di ficuldade de faturamento da Prefei tura nos 
meses de janeiro e fevereiro dá-se em virtude das férias, ficando di fícil 
aos contribuintes saldar suas dívidas. Da mesma forma sol ici tou seja 
concedido um bônus de 2% ao ano até o l imite de 10% acima do 
desconto promocional, àquelas pessoas que vêm pagando seus  
impostos rigorosamente em dia, que também têm que ser contemplados 
com alguma coisa. Sol ici tou, verbalmente, o patrolamento e o 
ensaibramento da Rua Celso Bier. Vereador: EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, seja efetuado um estudo pela 

Secretaria da Agricul tura, em conjunto com a Secretaria de Obras, 
visando a parceria no atendimento às estradas do  interior do município, 
pela necessidade do escoamento da colhei ta que está sendo efetuad a 
nesta época do ano. Sal ientou que as estradas do interior estão 
prejudicadas com as chuvas constantes. Destacou o atendimento que 
foi  prestado, pelo Poder Executivo, ao 2º Distr i to . Sol ici tou, 
verbalmente, votos de congratulações ao colega Vereador Marlon Silva 
de Souza pelo trabalho efetuado quando esteve à frente do Executivo 
Municipal . Lembrou que nesta Legislatura os Vereadores Manoel e 
Clóvis Salazar também assumiram o Poder Executivo, engrandecendo 
esta Casa. Vereador: MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse já ter 
sido pauta nesta Casa o trabalho que está sendo efetuado no 
município, bem como a forma como acontece. Referiu -se ao pedido no 
qual solici ta conserto de duas ruas, em virtude de  serviços efetuados 
pela Corsan, que deixaram buracos nas Ruas Santo Antônio e 
Francisco Borges de Lima, que estão causando transtornos aos 
moradores. Ressaltou que os produtos uti l izados pela Corsan são de 
péssima qual idade, vindo em prejuízo da sociedade que paga pelo uso 
da água, pelos condutores colocados por  quem nos fornece água, neste 
caso a Corsan. Disse que no ano de 2003 esta Casa antecipou uma 
sobra de orçamento, repassando R$ 200.000,00 , parte para o hospital  e 
parte para que fosse desapropriada uma propriedade visando à 
abertura de uma l igação entre as Ruas Antônio Eucl ides da Cunha, para 
que se fizesse uma outra l igação com o bairro bom princ ípio. Sal ientou 
que a ci tada ligação, por ter f icado muito al ta, necessi ta de calçamento,  
bem como o esgoto. Referiu-se ao pedido retirado no qual solici tava a 
recuperação da ponte que l iga a rua Santo Antônio e a Francisco 
Borges de Lima, dizendo ser a mesma muito uti l izada pelos funcionários 
da Daiby Calçados, em virtude de que, ao chegar, hoje, em casa, 
veri f icou que o conserto estava sendo efetuado. Da mesma forma 
sol ici tou a reforma e ampl iação da Escola Santa Inês, por ser uma das 
que possui mais alunos no município. Sal ientou que o bairro Bom 
Princípio recebeu uma creche nova, o que deixou a comunidade muito 
fel iz, mas a demanda é muito grande, portanto necessi ta da reforma do 
antigo prédio da creche Pinguinho de Gente. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a recuperação da 

estrutura de sustentação da ponte sobre o Arroio do Carvalho, na 
estrada geral  que liga Santo Antônio ao município do Caraá. Sal ientou 
o Edi l  que o ci tado conserto torna-se de extrema importância, mesmo 
sendo uma responsabi lidade do DAER em virtude de tratar -se de RS, 
mas com a escassez de recursos do Estado, entende que o município 
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possa fazer sua intervenção naquela obra. Disse que já havia sol ici tado 
a intervenção do município, mas o Prefei to Zezo en tendeu ser de 
responsabil idade do Estado, uma vez que o município já vinha arcando 
com várias responsabi lidades que eram do Estado. Ressaltou que a 
vontade do Sr. Prefei to de Santo Antônio, bem como do Prefei to do 
Caraá, era a de que a obra fosse concluída , mas em virtude dos 
problemas financeiros, também , dos municípios, não pôde ser 
realizada. Manifestou a sua preocupação quanto à segurança dos 
transeuntes, bem como dos motoristas que por al i  trafegam. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL:  Referiu-se ao impasse que vem ocorrendo no 
que se refere ao transporte dos estudantes do Ensino Médio. Disse que 
em torno de mi l  estudantes de Santo Antônio da Patrulha estão sendo 
diretamente atingidos pelo impasse que vem se estendendo entre o 
Governo do Estado e os municípios com relação ao pagamento do 
transporte escolar para o ensino médio. Sal ientou que, em uma decisão 
conjunta com os demais parlamentares, decidiu buscar meios de 
viabilizar o transporte deste contingente, mesmo que a al ternativa seja 
via Ministério Público.  Disse ter recebido telefonemas de pais 
preocupados com a si tuação de seus fi lhos, que estão impossibi l i tados 
de freqüentar as aulas por não terem condições de arcar  com o valor do 
transporte, sendo que um destes pais, morador da local idade de 
Serraria, distante a uns dez qui lômetros da sede do município, relatou 
ao Edi l  que sua fi lha deverá abandonar a escola nos próximos meses, 
caso o problema não seja resolvido.  Em aparte falou o Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse ter recebido a ligação de uma morador a 

do Taquaral , pessoas humildes, que não têm condições de pagar o 
transporte escolar da fi lha que estuda à noi te. Sal ientou ter entrado em 
contato com a Prefei tura, onde foi  informado de que na terça -feira, 
entrarão em contato com um Secretário de Estado p ara veri ficar a 
si tuação do transporte.  Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE 
SOUZA: Cumprimentou o Vereador pela brilhante colocação, somando -
se ao mesmo nesta luta.  Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL :  
Informou aos demais Edis ter  entrado em contato com o prefei to, 
Daiçon Maciel  da Si lva, recebendo a posição da Administração de 
transportar estes estudantes, enquanto continuam as negociações com 
o Estado. No entanto, o Prefei to  afi rmou ao vereador  que aguarda 
audiência com o Ministério Público, para analisar a legal idade desta 
ação, por ser responsabi l idade do Estado promover este transporte,  
destacando que se o município assumir  este ônus poderá incorrer na 
Lei  de Responsabi lidade Fiscal . Disse entender a si tuação da crise 
financeira do Estado, mais isso não pode atingir a área de educação, 
que é fundamental  para que estes jovens tenham oportunidade de 
ingressar no mercado de trabalho. Salientou o Edil  que os Vereadores, 
como representantes da comunidade , devem se juntar a esta luta no 
sentido de sensibil izar a Governadora, de que é preciso fazer um 
esforço, por estarem tratando do sonho, do desejo destes jovens de ter  
um futuro melhor. Disse que irá contatar, neste momento,  com o 
Prefei to Municipal , para que os empresários dos transportes continuem 
transportando os alunos, pela necessidade que estes jovens têm de 
estudar. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  
Parabenizou o Vereador Flávio pelas colocações referentes ao 
problema do transporte escolar. D isse que está ocorrendo um crime 
contra os alunos da rede estadual  em todo o País,  não sendo di ferente 
no município de Santo Antônio . Manifestou-se a respeito da Indicação 
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na qual sol ici ta que seja incluído no art. 126 do código tributário 
municipal , a isenção do pagamento do IPTU às famíl ias com 
dependentes portadores de def iciência mental , devidamente 
comprovado. Sal ientou que o ci tado artigo já contempla famíl ias 
portadoras de deficiência física, bem como famíl ias que têm o termo de 
adoção, f icando, assim, isentas, portanto solici ta que estas pessoas 
sejam contempladas. Espera que o Poder Executivo estude a sua 
Indicação, pensando sobre os valores para cada famíl ia. Com relação a 
Indicação na qual solici ta a colocação de um painel  na BR -290 visando 
chamar a atenção das pessoas que se uti l izam daque la via, para os 
produtos e a beleza da cidade. Disse ter l ido matéria veiculada no 
Jornal Correio do Povo, o então Secretário Luiz Roberto Ponte, a quem 
tem grande carinho, com quem aprendeu a mudança advinda com a lei 
8.666, que foi  quem anunciou a vinda da empresa Hexion. A seguir o 
Sr. Presidente anunciou a composição da Comissão Única de Pareceres 
que ficou assim consti tuída: Presidente: Flávio Von Saltiél  - PMDB e 
demais membros componentes: Ferul io Jose Tedesco –  PMDB, Eduardo 
Lima de Souza –  PSDB, João Cezar Freiberger de Souza –  PP, Clóvis 
Gomes Salazar –  PFL. Usou da palavra o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Convidou a todos os  Vereadores a participarem das reuniões 
da Comissão que ocorrerá sempre às 14 horas.  Disse ter falado, neste 
momento, com o Sr.  Prefei to, que tinha solici tado uma audiência com o 
Ministério Públ ico para esta data, com objetivo de que o mesmo 
homologue ou autorize o Município puxar o transporte coletivo, ou seja,  
os alunos do Ensino Médio, sob pena de ser responsabi lizado, uma vez 
que esta é uma função do Estado.  Sal ientou ter, o Sr. Prefei to 
Municipal  disto que insistirá na reunião nesta próxima terça -feira com o 
Ministério Público, garantido que puxará o transporte aos alunos do 
Ensino Médio, mesmo que o Estado não repasse o dinheiro. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que na úl t ima sexta-feira dois 
municípios conseguiram, judicialmente, autorização para transportar os 
alunos do Ensino Médio. Quanto à Comissão, disse que o Casa deveria 
divulgar à população patrulhense que as reun iões são abertas ao 
público. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 040/2007 –  
“REGULAMENTA AS ATIVIDADES PERTINENTES AO MANEJO DE 
RECURSOS FLORESTAIS NATIVOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 041/2007 
–  "ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO 

VALOR DE R$ 10.361,00, ALTERA AS LEIS MUNICÍPAIS 4711/05 E 
SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIOPARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº5072/2006 QUE 
DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2007, E LEI MUNICIPAL Nº 5103/2006 QUE DISPÕE 
SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 042/2007 –  "ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL POR SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2006 
REFERENTE AO RECURSO DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 8.400,00, 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 A LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006, E LEI 



 8 

MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL DE 2006" –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade . 
PROJETO DE LEI Nº 043/2007 - "ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR 
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 168.326,67 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 4784/2005 QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006, E LEI 
MUNICIPAL Nº 4824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL DE 2006" - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade. Os 
requerimentos, as Indicações e o Projeto de Resolução nº 002/2007 
foram colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: O défici t 

f inanceiro nos Estados brasi leiros fez com que muitos dos 
governadores elei tos nas úl t imas eleições tomassem medidas drásticas, 
principalmente, com cortes orçamentários.  Os fatores que levaram a 
este desequi l íbrio das contas públ icas são muitos e, nem cabe neste 
momento discuti -los. A questão levantada pelo vereador deve-se ao 
preço que o cidadão pagará por isso. Conforme o Edi l , os primeiros 
reflexos da crise já começam a aparecer, com a intransigência da 
Governadora Yeda Crusius em negociar com os municípios dívidas 
pendentes e a formal ização de convênios, como o do transporte escolar 
para o ensino médio. Sal ientou que os prognósticos para este ano e 
para os próximos não são nada animadores. A máquina públ ica 
necessi ta ser estruturada e isso leva a um enxugamento dos 
orçamentos em di ferentes esferas do Poder Públ ico . Lembrou o Edi l  a 
manutenção do veto da Governadora, que l imita o reajuste salarial  do 
Judiciário. De acordo com o Vereador,  o esforço para recuperar a saúde 
financeira do Estado exige também um comprometimento dos 
Municípios. Como entes do Governo , precisamos colaborar e dar o 
exemplo, economizando e viabil izando que os impostos pagos pelo 
contribuinte retornem a ele em forma de serviços básicos de qual idade. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que a questão do 

transporte do Ensino Médio é uma briga antiga desta Casa que, depoi s 
de muita luta foi  assegurado, pelo Prefei to Municipal , o transporte dos 
alunos do Ensino Médio. Ressaltou o Edi l  que mesmo o Sr. Prefei to 
sabendo do risco de inviabilizar  financeiramente alguns setores do 
Poder Executivo, tomou para si  a responsabi lidade  do transporte 
escolar dos alunos do Ensino Médio. Sal ientou que o Estado, na época, 
sinalizou a sua participação aumentando de 30% para 50% no 
transporte escolar aos alunos do município . Lamentou que o Governo 
Federal , que tem Universidades por todo o País, que beneficiam 
pessoas que têm condições de pagar dez universidades , deixando 
pessoas que não podem pagar nenhuma, de fora,  muitas delas são 
fi lhos de produtores rurais que, além da di ficuldade de estudar, agora 
tem a di f iculdade de transporte. Destacou o Edi l  que o Governo 
Federal , agora, quer arrumar uma forma de restringir a a posentadoria 
do Produtor Rural , através de um PL que está tramitando no Congresso 
Federal . Salientou que o Produtor Rural  contribui  muito mais do que 8% 
de INSS, pois paga 2.1% do que produz. Manifestou a sua indignação 



 9 

no que se refere ao Meio Ambiente, destacando a sua participação 
numa reunião onde queriam dividir o Rio dos Sinos em cinco grupos 
para haja uma maior f iscalização , penalizando aquele que preservou. 
Sal ientou que se houve alguém que preservou as Bacias, foram os 
produtores rurais.  Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR : Disse que o produtor paga 2,5% sobre a sua produção e se 
aposenta com R$ 350,00 por mês. Prosseguiu o Vereador MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM: Fez a lei tura de notícia veiculada  no dia 09 
de março em jornal  onde diz que o Governo estuda a restrição de 
benefício rural . Salientou o absurdo da si tuação , enquanto o 
trabalhador paga 8%. Registrou que o governo tem que ter um pouco 
mais de respeito com essa classe que trabalha para que o Brasi l  tenha 
uma qual idade de vida um pouco melhor. Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Disse o Edi l que o período de colhei ta do arroz traz à tona um 
problema enfrentado anualmente pelos produtores, que é a perda de 
grãos durante o escoamento da safra. Sal ientou que isso ocorre, 
principalmente, pelas condições das estradas. Uma forma de amenizar 
este desperdício foi apontada pelo vereador . De acordo com a 
indicação encaminhada pelo Edi l  ao Executivo, deveria ser efetuado um 
estudo sobre a possibil idade das Secretarias Municipais de Obras e de 
Agricul tura realizarem uma parceria, principalmente neste período de 
safra. De acordo com o Vereador , a Secretaria de Obras vem 
trabalhando nas estradas, no entanto, enfrenta di f iculdad es pelo 
número restri to de máquinas disponíveis e a ext ensão do terri tório 
municipal . Acredita o Edil  que se a Agricul tura atuar conjuntamente com 
as Obras, dando ênfase às estradas que servem de caminho para o 
transporte da safra, os prejuízos dos agricul tores diminuiria 
signi ficativamente.  Além disso,  destacou o Vereador que as 
comunidades do interior sair iam ganhando com esta união de esforços, 
que resultaria na recuperação de várias estradas . Com relação ao 
transporte escolar, disse o Edil que as di ficu ldades são grandes, mas 
sal ienta que esta Casa buscou recursos, junto ao Governo do Estado, 
junto às empresas, possibil i tando o transporte do Ensino Médio no 
município. Destacou o pedido no qual sol ici tou informações, há duas 
semanas, ao Poder Executivo sobre a disponibil idade de recursos para 
o transporte escolar. Segundo informações o transporte para o Ensino 
Fundamental  já estava complementado, mas o Ensino Médio ainda não 
foi  resolvido. Disse que não está usando a Tribuna para defender o 
Governo do Estado que tem a Governadora do seu partido, mas a sua 
obrigação como Vereador é com a população que o elegeu. Sal ientou 
que na época em que o Vereador Manoel esteve à frente da Secretaria 
de Obras, conseguiu, com a anuência do Sr. Prefei to, pagar um pouco 
do débito obtido com os proprietários dos ônibus que estavam 
transportando os alunos do interior do município, na tentativa de 
amenizar a si tuação financeira dos empresários. Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que na época a 
Prefei tura conseguiu pagar duas parcelas em virtude do repasse do 
Estado que havia sido efetuado. Prosseguiu o Vereador EDUARDO 
LIMA DE SOUZA: Manifestou a sua preocupação com relação aos 

proprietários de transportes não conseguirem manter o transporte, uma 
vez que essa si tuação vem se arrastando desde julho do ano passado. 
Acredita que há a necessidade desta Casa se mobi l izar, juntamente 
com o Poder Executivo, na busca de uma solução. Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Referiu-se à visi ta do Bush no Brasi l , destacando 
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que se o Brasil  vem se desenvolvendo é graças aos Estados Unidos. 
Disse não ser americanista, mas diz -se contrário às pessoas que são 
massas de manobra e vão para frente da televisão fazer protestos  e 
manifestações. Disse que o Bush veio ao Brasi l  para mostrar uma 
solução nova, que se acontecer será a redenção do homem do campo. 
Acredita que se tem um país com condições de crescer  e se 
desenvolver através de sua terra, da sua capacidade produtiva e gente 
trabalhadora, é o Brasi l . Salientou que Hugo Chaves,  Evo Morales não 
ajudam em nada ao Brasi l . Ressaltou que quem é de bem faz o bem, 
portanto os cidadãos como Hugo Chávez e Evo Morales gostam muito 
de tomar conta das coisas, tomando as coisas de todos, sem dar nada 
em troca. Ressaltou que Bush faz guerra contra terroristas, estando à 
testa do País mais adiantado do mundo. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Sal ientou o Edil  a sua confiança na viagem que fez no úl timo 
dia 8, acompanhando o prefei to municipal , Daiçon Maciel , a Curi t iba, 
para tratar da vinda de uma fi l ial  da multinacional Hexion-Química, para 
Santo Antônio da Patrulha. Nas 24 horas em que permaneceu na capital 
paranaense, destacou o Vereador ter conhecido a cidade Industrial  de 
Curi t iba, localizada em um terreno com aproximadamente 100.000 
metros quadrados, onde fica si tuado o complexo industrial  da Hexion 
brasileira. Em seus 10.000 metros quadrados de área construída, são 
produzidos produtos químicos e resinas para muitas das principais 
indústrias nacionais e internacionais. De acordo com o Vereado r existe 
um interesse da empresa em instalar uma fábrica no Rio Grande do Sul, 
devido o crescente mercado gaúcho. O papel desempenhado por Reni e 
Daiçon, foi  o de colocar Santo Antônio da Patrulha entre os possíveis 
destinos da empresa. Para isso, os representantes patrulhenses 
apresentaram vantagens oferecidas pelo município, especialmente no 
que diz respeito à localização e infra-estrutura. Disse o Edil  que esta 
Casa, juntamente com o Legislativo, está  torcendo para que a Hexion 
entenda que o município  de Santo Antônio está preparado para atender 
as suas pretensões. Para Santo Antônio , a vinda desta empresa 
signi ficaria a ampl iação de empregos para população e uma nova fonte 
de receita para o Município, fatores que estão na pauta de 
reivindicações do Legis lativo. No retorno ao Estado, na sexta-feira, 9, o 
Vereador participou, juntamente com o prefei to Daiçon, de uma 
audiência no DAER (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens),  
a f im de viabil izar um acordo com relação à transferência da Estação 
Rodoviár ia para o Terminal Municipal . Integrou ainda a  agenda do 
vereador, na capital  gaúcha, uma visi ta à  Secretaria de 
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado, onde, 
juntamente com Daiçon, sol ici tou uma reunião com o secretário Nelson 
Proença, para demonstrar o interesse do município em abrigar uma 
fábrica da empresa de cl imatização, Joape, junto às instalações da 
extinta Agasa.  Destacou o Edi l  a sua participação, no domingo, na final 
do campeonato Lagoano, em Lagoa dos Barros, entregado a premiação 
aos destaques do jogo. Segundo o Edi l , na segunda-feira, pela manhã, 
novamente na companhia do prefei to Daiçon, e também de secretários 
municipais, visi tou as obras de bombeamento da Petrobrás, em 
Miraguaia, onde comprovou a geração de 120 empregos e agendo u um 
encontro entre vereadores e representante da multinacional, Rosane 
Winter, para tratar da possibi l idade da Petrobrás iniciar, nas escolas do 
município, projetos e palestras de conscientização ambiental . Enfatizou 
o Edi l  a sua preocupação com o impasse envolvendo o Governo do 
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Estado e os municípios com relação ao transporte dos alunos do ensino 
médio. Segundo o Vereador, é necessária a mobi l ização da Casa para 
que seja garantido, legalmente, o transporte destes alunos. Disse que 
muitos pais estão apreensivos com esta si tuação, pois, não têm 
condições de bancar com os custos do transporte. Por sua vez, os 
alunos estão vendo a possibi l idade de um futuro melhor se 
distanciando, pela fal ta de sensibi l idade do governo do Estado, que 
deveria tratar a educação como prioridade. Nada mais a tratar, foi 
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após lida 
e aprovada, segue assinada.  


