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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos vinte e seis 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 realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico 
na forma de costume. O Senhor Presidente colocou a ata da 3ª Reunião 
Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade. Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Ofício Mensagem nº 
035/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Ofício 
Mensagem nº 036/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  
Ofício Mensagem nº 037/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Ofício Mensagem nº 038/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  
Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 039/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 055/2007 - "Abre crédi to 
Especial  por Redução Orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 
4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei  Orçamentária Anual".no 
valor de 31.000,00 – Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 056/2007 –  
“Inclui  Categorias Funcionais no Artigo 24 previsto na Lei Municipal 

2.279/90-Plano de Carreira dos Servidores Municipais ,com Alterações 
posteriores, para fins  de percepção de vantagem adicional e revoga o 
Art. 2° da Lei  Municipal  4.358/2003, para ap reciação e votação por essa 
Casa” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 057/2007  –  “Inclui  

Categorias Funcionais no Artigo 24 previsto na Lei Municipal  2.279/90 -
Plano de Carreira dos Servidores Municipais , com Alterações 
posteriores, para fins  de percepção de vantagem adicional e revoga o 
Art. 2° da Lei  Municipal  4.358/2003, para apreciação e votação por essa 
Casa” –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 058/2007 - "Reabre 
Crédito Especial  referente ao saldo do convenio SEHAADUR/DEPRO nº 
81/2004 conforme lei  4.926/2006, al tera as Leis Municipais nº 
4.711/2005 e suas al terações 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  2006". 
R$ 49.400,00” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 059/2007 - 

"Reabre Crédito Especial referente ao saldo do convenio 
SEHAADUR/DEPRO nº 82/2004 conforme lei  4.924/2006, al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 4784/2005 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
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2006, e Lei  Municipal  nº 4824/2005 que dispõe sobre o orçamento 
municipal  2006". R$ 12.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
060/2007 - "Abre crédi to Especial por convênio nº 123/MDS /2005,e 

redução orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 
a 2009, Lei  Municipal nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre o Lei  Orçamentária Anual".no valor de 6.000,00 – 
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 061/2007 - "Abre crédi to 

Especial  por Redução Orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 
4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei  Orçamentária Anual".no 
valor de 3.200,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 062/2007 -  

"Abre crédi to Especial  por Redução Orçamentária, al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei 
Orçamentária Anual".no valor de 4.469.144,01 –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 063/2007 - "Insti tui  o turno único no serviço 
Municipal , e dá outras providências" –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 064/2007 - "Dá nova redação ao Art.1º da Lei  5.132, de 1 º de 
fevereiro de 2007 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 065/2007 - 

"Al tera a Lei  Municipal  nº 4.711/2005 que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, e Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007 com al terações posteriores" –  Poder Executivo.  Of. 199/2007 - 
Prefei to comunica o cancelamento da sua participação na X Marcha a 
Brasíl ia em Defesa dos Municípios –  Poder Executivo. Of. Sol ici tando a 
instalação de um posto de atend imento do banco do Brasil  em turno 
integral  na Cidade Alta –  Comunidade Patrulhense. Of. Nº 
003714/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. Convite Solenidade de Inauguração das Novas Instalações do 
Foro da Comarca no dia 03 de abri l  às 16 horas –  Tribunal de Justiça. 
Relatório Prestação de Serviços à Comunidade –  Rotary Club. Ofício 
Ascal - Comunica eleição da Diretoria e Conselho Fiscal .  Of. Gab. Nº 
434/2007 - Resposta requerimento nº 012/07 de autoria do Ver. Flávio 
Saltiél  –  Ministério da Saúde.  PROJETO DE LEI Nº 054/2007 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- “Da Nova Redação ao Artigo 1° Da 
Lei Municipal  n° 1.395 de 17 de agosto de 1977 , e dá outras 
providências”. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2007  -  
RENI GERMANO DA SILVA –  “Concede Título Honori fico de Cidadã 

Eméri ta de Santo Antônio da Patrulha" - Dilce Eclai  Gil  Vicente. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2007 –  PODER 
LEGISLATIVO- Aprova Contas do Executivo Municipal de 2001 . 
INDICAÇÃO Nº  015/2007  –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E 
RENI GERMANO DA SILVA-  “Construção de uma creche na localidade 
de Miraguaia, 2º Distri to de Santo Antônio da Patrulha, vindo atender a 
demanda populacional desta local idade e adjacências ”. INDICAÇÃO Nº 
016/2007  –  MARLON SILVA DE SOUZA- “Agi l ização na adesão, pela 

Prefei tura Municipal , ao Programa do Sistema Nacional de Habitação de 
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Interesse Social  (SNHIS) proveniente do Ministério das Cidades”. 
INDICAÇÃO Nº 017/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E MARLON 
SILVA DE SOUZA- "Que o poder Executivo disponibil ize um espaço 

maior para o Rotary Club de Santo Antônio da Patrulha ao lado da atual 
sala ocupada no Conselho Tutelar". INDICAÇÃO Nº 018/2007 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM E FERULIO JOSE TEDESCO - 
“Estudo da viabil idade para a implantação de uma Escola de Ensino 

Médio com cursos técnicos em Santo Antônio da Patrulha, vol tado para 
as áreas de destaque do nosso Município, Agronegocios, metal  
mecânico, turismo, etc ”. INDICAÇÃO Nº 019/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RENI GERMANO DA SILVA E EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- “Sol ici tam ao Prefei to um estudo no sentido de 
viabilizar al teração do padrão dos cargos de provimento efetivo de 
motorista, porteiro e operadores de maquina” . Requerimento nº 
077/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENI GERMANO DA 
SILVA- Sol ici ta a instalação de uma agência do Banco do Brasil com 
atendimento em turno integral  no Bairro Cidade Alta onde se encontram 
os Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).  Requerimento nº 
078/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA -  

Votos de Congratulações ao Rotary Club de Santo Antônio da Patrulha, 
pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade Patrulhense, bem 
como pela passagem de seus 50 anos de fundação.  Requerimento nº 
079/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta providências a Metrovias 

para a solução dos problemas que ocorreram na RS-030, devido às 
chuvas. Requerimento nº 080/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Sol ici ta ao Gerente Regional da CEEE, o al inhamento dos 
postes na estrada que liga Miraguaia à Costa da Miraguaia dos clientes 
próximos à residência de Izair Maciel  Barth inscri to sob o nº 1992540 -9. 
Requerimento nº 082/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E 
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici tam a possibil idade de recontratação 
do Médico Joaquim Delamora Mél io. Requerimento nº 083/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA  - Solici ta ao Prefei to que estude a 
possibil idade da manutenção da estação rodoviária na Cidade Alta e o 
Posto de Passagens na Cidade Baixa.  Requerimento nº 084/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a Promotora de Justiça a 

intervenção do Ministério Público junto ao Consórcio UNIVIAS, para que 
realize melhorias urgentes de segurança na rodovia RS-030, nos KMs, 
56 e 55. Requerimento nº 085/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Denizarte 

Medeiros Caetano, ocorrido recentemente. Requerimento nº 086/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Sr. João Manoel Nunes, ocorrido recentemente.  
Requerimento nº 087/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 

Sol ici ta informações ao Prefei to Municipal , de como esta o andamento 
para parceria do calçamento da Rua Darci  Martins Ramos, próximo ao 
loteamento Parque El i te. Requerimento nº 088/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Sol ici ta ao Senhor Marcos Picarel l i  Ferreira, Diretor do 

Consórcio UNIVIAS melhorias urgentes de segurança na rodovia 
RS030, nos KMs, 56 e 55. Requerimento nº 089/2007 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Sol ici ta ao Senhor Delamar Flebbe, Comandante da 
Brigada Mil i tar, maior patrulhamento durante o turno da noite na 
localidade de Lomba Vermelha. Requerimento nº 090/2007 –  EDUARDO 
LIMA DE SOUZA- Sol ici ta que seja consignado em Ata Votos de 

Congratulações à Associação Recreativa Alvorada, que organizou um 
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torneio de futebol  sete alusivo a comemoração dos 40 anos de 
fundação desta Associação. Requerimento nº 091/2007 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR E EDUARDO LIMA DE SOUZA- Voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Sr. Denizarte Medeiros Caetano, ocorrido 24 
de março de 2007. Pedido de Providência nº 053/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta a colocação de um contêiner na localidade de Passo 
do Sabiá próximo à parada 167 e ao mercado Sabiá. Pedido de 
Providência nº 054/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici tam a troca das lâmpadas queimadas na 

rede de iluminação públ ica da Rua Raul Ramos e colocação dos canos 
da rede de esgoto e calçamento nas demais Ruas do Bairro Vila Assis 
Brasi l . Pedido de Providência nº 055/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS E RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a revisão geral  na rede 

de i luminação pública na Sede e no Interior do Município com a 
substi tuição das lâmpadas queimadas e instalação de outras. Pedido de 
Providência nº 056/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta a roçada 
das laterais da estrada da localidade de Arroio Grande. Pedido de 
Providência nº 057/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 
o alargamento da estrada geral  de Miraguaia sentido Costa da 
Miraguaia, 100 metros antes do ginásio Alvorada, visto que a estrada 
não apresenta largura suficiente para fluxo de duas mãos de veículos, e 
pela lomba que o sucede aumenta o risco de acidentes graves com 
veículos, alunos e pedestres que por esta via transi tam. Pedido de 
Providência nº 058/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 
o alargamento da rua Alcebíades Franco Antunes, passando pela Oscar 
Ferreira de Jesus em direção a RS -474. Pedido de Providência nº 
059/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de 

luminárias na rua conhecida como travessa Patrulhense até a 
localidade de Aldeia Velha. Pedido de Providência nº 060/2007 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a revisão da iluminação 
com troca de lâmpadas nos Bairros, Bom Princípio, Vi la Rica, Cohab, e 
Vi la Portugal. Pedido de Providência nº 061/2007 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta a recuperação da Rua Pinheiro Machado após o 
término do calçamento. Pedido de Providência nº 062/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Reposição de lâmpadas nos 
loteamentos Pindorama,Osolopes e Vi la Laureano . Pedido de 
Providência nº 063/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a l impeza das bocas-de-lobo das ruas da cidade. Pedido de 
Providência nº 064/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a reti rada de material  na Rua Júl io Cardeal de Souza. Pedido 
de Providência nº 065/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta que seja veri f icado o nivelamento da Rua Rio de Janeiro 
próximo a Residência 094. Pedido de Providência nº 066/2007 – 
FERULIO JOSE TEDESCO - Sol ici ta a conclusão dos serviços de 
reabertura e colocação de materiais na estrada do Morro Velho l igando 
a Sede à local idade de Ribeirão do Meio. Pedido de Providência nº 
067/2007 –  BANCADA DO PMDB –  Sol ici ta a recuperação da camada 

asfál t ica da Rua Francisco Borges  de Lima e Rua Santo Antônio. 
Pedido de Providência nº 068/2007 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR -  

Recuperação da ponte do Cafu na local idade de Evaristo. Pedido de 
Providência nº 069/2007 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR - Patrolamento da 

estrada da localidade de Evaristo.  Pedido de Providência nº 069/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Seja reaval iada, em caráter de 

urgência, através do Poder Executivo e do Conselho de Transi to, a 
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pintura de faixas amarelas na rua João Pedroso da Luz. Pedido de 
Providência nº 070/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta 
a Revisão da rede de iluminação pública com reposição de lâmpadas na 
Rua Rodolfo Tetour, no Bairro Alvorada. Pedido de Providência nº 
070/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Seja reaval iada, em 

carater de urgência, através do Poder Executivo e do Conselho de 
Transi to, a pintura de faixas amarelas na rua João Pedroso da Luz.  
Pedido de Providência nº 071/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- Revisão da rede de i luminação públ ica com reposição de 

lâmpadas na Rua Rodolfo Tetour, no Bairro Alvorada. Pedido de 
Providência nº 072/2007 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- 

I luminação públ ica, em Rincão do Capim, nos locais com maior 
concentração de residências. Pedido de Providência nº 073/2007 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Ensaibramento,  envaletamento e 
patrolamento da estrada geral  do Morro  do Púlpi to. Pedido de 
Providência nº 074/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Limpeza de 
esgotos e colocação de canos na rua em frente à  Escola Vicente 
Caparel li . Pedido de Providência nº 075/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Revisão da i luminação com troca de lâmpadas na localidade 

de Cantão da Lomba Vermelha e ao longo da RS 030, nesta mesma 
região. Pedido de Providência nº 076/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Deslocamento do contêiner que se encontra abandonado próximo ao 
cemitério do Casqueiro, para a zona residencial  de Portão I.  Pedido de 
Providência nº 077/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 
ensaibramento das estradas que l igam as local idades de Chicolomã, 
Morro Grande, Rincão do Capim, Esquina dos Morros, Tapumes e 
Lombas. Pedido de Providência nº 078/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA-  Colocação de contêiner próximo ao salão Independência, 
sugere-se o aproveitamento de contêiner que se encontra abandonado 
próximo ao cemitério do Casqueiro. Pedido de Providência nº 079/2007 
–  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Revisão de i luminação com troca de 

lâmpadas queimadas na local idade de Evaristo.  Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao 

pedido no qual solici ta a Metrovias a solução dos problemas que 
ocorreram na RS-030, devido às chuvas do úl t imo f inal  de semana que 
trouxeram à tona a fal ta de infra -estrutura da rodovia 030, próximo a 
localidade de Ilha da Agasa. Destacou o Vereador que o entupimento 
de bueiros impediu a vazão da água, provocando alagamentos na pista,  
invadindo residências da locali dade. Disse o Edi l  que esta não é a 
primeira vez que moradores têm suas casas inundadas. De acordo com 
o vereador é preciso que o consórcio Metrovias, responsável pela 
manutenção da RS 030, promova os ajustes necessários na pista, para 
que o problema não se repi ta a cada nova enxurrada. Sugeriu ainda que 
a medida seja incluída no processo fi rmado entre a Concessionária e o 
Ministério Público, assinado recentemente. Disse que a obra não estava 
contemplada no documento a que teve acesso, portanto,  sol ici tou que 
seja incluída, por ser essencial  à segurança da comunidade de Ilha da 
Agasa e dos próprios motoristas que por al i  trafegam. Com relação ao 
transporte escolar dos estudantes do Ensino Médio , manifestou o Edil  a 
sua indignação denunciando a empresa permissionária Markosul, de 
não estar efetuando o deslocamento dos estudantes do 3º Distr i to. De 
acordo com informações repassadas ao vereador, a empresa estaria 
impedindo a entrada de estudantes nos ônibus, mesmo a Prefei tura já 
tendo comprado as passagens e fi rmado o convênio para o transporte.  
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Sal ientou que, depois de todo o impasse ter sido resolvido, e o prefei to 
Daiçon ter assumido o compromisso de garanti r o transporte para o 
ensino médio, inclusive investindo mais de R$ 180 mi l  na compra das 
passagens, vêm esta empresa e simplesmente proíbe a entrada dos 
estudantes, por achar que o acordo lhe traz desvantagens financeiras. 
Disse o Edi l  que esta Casa lutou para que tivesse ensino médio na Vi la 
Palmeira, portanto há a necessidade que os mesmos cheguem até a 
escola. Ressaltou que a referida empresa está sendo insensível , 
colocando em primeiro lugar os seus lucros , em detrimento do futuro de 
dezenas de jovens patrulhenses. Neste sentido, o vereador encaminh ou 
um ofício ao prefei to Daiçon para que promova uma audiência com os 
proprietários da Markosul, exigindo que realizem o transporte destes 
estudantes, ou então ceda à permissão para que outra empresa explore 
esta l inha. Salientou o Edil  que as passagens já estão à disposição 
desde a úl t ima sexta-feira, mas a empresa continua se negando a 
deixar os alunos entrarem no ônibus. O Vereador afi rmou que muitos  os 
alunos sofrem e até pensam em desisti r dos estudos pelas di f iculdades 
que enfrentam pela fal ta de transporte, sem falar no trauma que é para 
um adolescente ser barrado de embarcar no ônibus, mesmo possuindo 
a passagem. Por outro lado o Vereador destacou a resposta de um 
ofício que havia fei to na primeira sessão deste ano, onde sol ici tava a 
interferência do Secretário Osmar Terra junto à secretaria da Fazenda, 
comemorando a l iberação do 14º salário para as Agentes Comunitárias  
de Saúde. Disse que a informação do úl timo dia 19, o processo 
encontrava-se empenhado e l iquidado na tesouraria do Fundo Estadual 
de Saúde. Manifestou a sua alegria, porque, segundo informações, as 
agentes comunitárias já receberam.  Sal ientou que este é o trabalho que 
a Câmara faz, alertando, pedindo, destacando ser este um estímulo 
para que os Vereadores continuem o bri lhante trabalho que vêm 
efetuando ao longo destes anos. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA: Sol ici tou, verbalmente, o patrolamento e o ensaibramento 

da estrada da Lagoa dos Barros passando pelo Camping, em virtude do 
péssimo estado que se encontram por causa das fortes chuvas. 
Sal ientou que esta época de colhei ta do arroz as estradas necessi tam 
estar em condições para o escoamento da safra do arroz. Referiu-se à 
Indicação efetuada pelos Vereadores Reni, Eduardo e Jacira referente à 
mudança de padrão dos motoristas e operadores. Sal ientou que os 
mesmos não foram contemplados em 2005 com os outros cargos, 
portanto sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhad a ao Poder 
Executivo uma Indicação sol ici tando a troca do Padrão dos Celetistas 
que também são funcionários, não sendo um aumento de sa lário, mas a 
mudança do padrão. Mani festou-se a respeito do turno único, dizendo 
que a circular anexada ao mesmo demonstrou a economia obtida 
durante os meses em que foi  fei to o turno único. Disse entender que o 
Prefei to Municipal  está no caminho da economia para que possa, 
posteriormente, apl icar em outras áreas, sendo de extrema importância, 
mas sugere que haja uma reforma administrativa, através do 
enxugamento da máquina com a diminuição dos CCs, o que resultará, 
na visão do Edi l , em uma economia bem maior. Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, 
destacando as reivindicações efetuadas nesta Sessão. Sal ientou o 
pedido no qual solici ta ao Senhor Marcos Picarel l i  Ferreira, Diretor do 
Consórcio UNIVIAS, melhorias urgentes de segurança na rodovia 
RS030, nos KMs, 56 e 55. Ressaltou que tem havido muitos acidentes  
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nos qui lômetros ci tados, com mortes, portanto há a necessidade  de 
providências urgentes. Da mesma forma destacou o pedido no qual 
sol ici ta melhorias nas estradas para um melhor escoamento da safra de  
arroz. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS:  Sol ici tou, 
verbalmente, informações ao Prefei to Municipal de quando está prevista 
a nomeação dos professores municipais  que passaram no úl t imo 
concurso, em virtude de que muitas escolas estão necessi tando dos 
professores. Denominou as escolas que necessi tam destes professores 
como a Escola Santa Inês, a Escola  Nercy Rosa, a Escola Érico 
Veríssimo, nas áreas de Português, Inglês, Educação Física e História. 
Sal ientou que os pais, alunos, bem como as direções das  escolas estão 
preocupados com a atual  si tuação. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Manifestou-se a respeito do convi te para a aula inaugural 

do Ensino Médio na Escola Estadual Cândido de Barros, em Vi la 
Palmeira. Destacou o pedido no qual sol ici ta o conserto da ponte do 
Cafu, que está em estado precário, causando riscos à comunidade. Da 
mesma forma sol ici tou a troca das lâmpadas da localidade de Evaristo , 
bem como o patrolamento da estrada , reforçando os pedidos já 
efetuados pelo Vereador João Cezar. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse o Vereador que a mudança promovida pelo 
Governo Federal  no sistema de financiamento da educação básica e 
fundamental  abre caminho para que Santo Antônio da Patrulha plei teie 
a implantação do Ensino Médio em Escola Municipal , portanto, entrou 
com uma Indicação, juntamente com o Vereador  Ferulio, sol ici tando um 
estudo, bem como a criação de um projeto viabi l izando o ensino médio 
municipal , porém, com um diferencial, que seja dada ênfase a cursos 
técnicos e profissionalizantes . Ressaltou o Edi l que a intenção visa 
faci l i tar o ingresso dos estudantes que terminam o segundo grau no 
mercado de trabalho. Para tanto, os vereadores sugeriram cursos a 
serem adotados, vol tados para as potencialidades locais, como 
agronegócio, metal -mecânica, turismo, entre outros.  De acordo com o 
Vereador, este tipo de curso vem sendo responsável pela contratação 
de boa parte do contingente de jovens. Sal ientou que a Universidade, 
mesmo com os programas sociais implantados pelo Governo Federal , 
ainda se mostra restri t iva. Os cursos técnicos surgem aí como uma 
opção mais acessível , e que também possibil i ta uma boa colocação de 
trabalho. A profissionalização da mão de obra patrulhense, acredita o 
vereador, refletir ia também no desenvolvimento econômico do 
Município. Segundo o Edi l , quanto mais qual i ficado o trabalhador, maior 
o interesse de novas empresas se instalarem aqui. Ressaltou que o 
município já perdeu a chance de atrair empresas de grande porte por 
fal ta de profissionais habi li tados, por isso acred ita que não se pode 
deixar esta chance passar sem agarrá -la. Salientou o Vereador que 
investi r em educação signi fica projetar e garanti r um futuro melhor para 
a nossa sociedade. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI 048/2007  –  
RENI GERMANO DA SILVA-  “Dá denominação  a uma rua nesta cidade 
e dá outras providências” –  Pascoal Gomes Braga - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade com parecer da Comissão. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Aprova 
Contas do Executivo Municipal  de 2001  - Colocado em discussão, não 

havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 065/2007 
- Altera a Lei  Municipal  nº 4.711/2005 que dispõe sobre o Plano 
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Plurianual do município para 2006 a 2009, e Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007 com al terações posteriores - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 062/2007 
- Abre crédi to Especial  por Redução Orçamentária, al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe  sobre o Lei 
Orçamentária Anual no valor de 4.469.144,01 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 063/2007 
- Insti tui  o turno único no serviço Municipal , e dá outras providências – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 061/2007 - "Abre crédi to Especial  por Redução 

Orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 
a 2009, Lei  Municipal nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 
que dispõe sobre o Lei  Orçamentária Anual".no valor de 3.200,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 060/2007 - "Abre crédi to Especial  por convênio nº 

123/MDS /2005,e redução orçamentária, al tera as Leis Municipais nº 
4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Plano Plurian ual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre o Lei  Orçamentária Anual".no 
valor de 6.000,00 –  Colocado em discussão,  não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 059/2007 - "Reabre Crédito Especial 

referente ao saldo do convenio SEHAADUR/DEPRO nº 82/2004 
conforme lei  4.924/2006, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações 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  2006". R$ 12.000,00 –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 058/2007 - "Reabre Crédito Especial  referente ao 
saldo do convenio SEHAADUR/DEPRO nº 81/2004 conforme lei  
4.926/2006, al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações 
que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei 
Municipal  nº 4784/2005 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes 
Orçamentárias para o exercício de 2006, e Lei  Municipal  nº 4824/2005 
que dispõe sobre o orçamento municipal  2006". R$ 49.400,00” – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 057/2007  –  “ Inclui  Categorias Funcionais no 

Artigo 24 previsto na Lei  Municipal 2.279/90 -Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais , com Alterações posteriores, para fins  de 
percepção de vantagem adicional e revoga o Art. 2° da Lei Municipal 
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4.358/2003, para apreciação e votação por essa Casa” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  
aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI 
Nº 055/2007 -  "Abre crédi to Especial  por Redução Orçamentária, al tera 
as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal nº 
5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei  Municipal nº 5103/2006 que d ispõe sobre o Lei 
Orçamentária Anual".no valor de 31.000,00 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. Os requerimentos e as 
Indicações foram colocados em bloco em discussã o, 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 FERULIO JOSE 
TEDESCO: Reportou-se a questão levantada pela Vereadora Jacira no 
que se refere à nomeação dos professores concursados, salientando ter 
conversado com o Sr.  Prefei to Municipal , que afi rmou estar fazendo um 
encaminhamento neste sentido, ainda nesta semana. Manifestou a 
certeza de que a Vereadora receberá a resposta oficial  do Poder 
Executivo. Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Sol ici tou informações se haverá nomeação dos aprovados no 
Concurso para Serviços Gerais. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO : Disse que nada foi  falado sobre es ta categoria, mas 
comprometeu-se em trazer informações na próxima sessão. Referiu-se 
a resposta oriunda da Secretaria de Saúde ao requerimento no qual 
sugeriu a centralização dos serviços de controle/autorização para a 
realização dos exames laboratoriais e  radiológicos de preferência no 
Posto de Saúde Central  evi tando o deslocamento de usuários . 
Manifestou a sua satisfação pela resposta da Secretária Municipal de 
Saúde, de que o sistema já está sendo implantado, deixando o trabalho 
efetuado por esta Casa muito grati ficado. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Esclareceu o Edi l , o possível  mal -entendido gerado com 

relação à indicação encaminhada ao Executivo, sugerindo desconto do 
IPTU para os contribuintes que mantém bem cuidados os passeios e 
meios-fios em frente as suas residências. Conforme o vereador, em 
resposta ao tópico “Projetos”, publ icado na coluna do Silva, na edição 
de 22 de março, a sua intenção com a proposta não foi  a de onerar o 
cidadão, como entendeu a pessoa que reclamou, mas sim, de amenizar 
a carga tr ibutária. Acredita o Edil  que houve um erro de interpretação, 
uma vez que, na verdade, propôs uma indicação ao Prefei to diminuindo 
o IPTU para quem mantivesse a frente da sua residência bem cuidada. 
Sal ientou que isso não signi fica que o Executivo de ixará de real izar 
este serviço ou que a pessoa que não o fizer será onerada, apenas 
deseja propiciar, ao contribuinte, pagar menos impostos, afi rmando que 
este é o dever desta Casa. Agradeceu ao presidente da Câmara por ter -
lhe propiciado representar esta Casa na FURG (Fundação Universidade 
de Rio Grande) juntamente com uma comitiva, com obje tivo de visi tar a 
Universidade, bem como para as t ratativas de implantação desta 
Universidade no Município. Ressaltou que a comitiva foi  formada por 
doze pessoas, que t inham por objet ivo apresentar as intenções do 
Município com relação à implantação da Universidade em Santo 
Antônio. Ressaltou que a Reitoria da Universidade estava meio 
desconcertada em virtude da saída do prefei to Zezo que foi  quem 
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iniciou as tratativas. Segundo palavras do Reitor, a Universidade 
depende, exclusivamente, da população, que tem que querer muito que 
a Universidade venha para o município, o que está ocorrendo já com a 
extensão da pedagogia no município, que está sendo visto como um 
reflexo muito posi tivo, uma vez que as crianças que estão tendo aulas 
com as professoras que estão estudando na extensão da Universidade, 
t iveram um desempenho muito melhor nos úl timos anos. Disse que a 
comitiva estava composta do Ex-Prefei to José Francisco, do Prefe i to 
Daiçon, do Secretário João Alfredo, da Secretária Maria Mi lanezi , da 
Procuradora do Município, Ângela Machado, da Presidente do Conselho 
de Educação, Evi  Ol iveira, da Coordenadora Dilce Eclai , responsável 
pelos assuntos relacionados da FURG, Ana Paula, Arquiteta do 
Município, a imprensa e o próprio Edi l. Disse que a comitiva participou 
de uma audiência com a Reitoria da Universidade , onde foram tratados 
com muita deferência. Ressaltou que o Ex-Prefei to Zezo garantiu que o 
Prefei to Daiçon continuará com as tratativas para a instalação da 
Universidade na cidade, uma vez que sempre tomaram todas as 
decisões em conjunto, o que foi  confi rmado pelo Prefei to Daiçon 
quando no uso da palavra. Segundo informações da Reitoria, no dia 17 
de junho será fei to o vestibular em Santo Antônio para a Universidade 
aberta em quatro cursos. Sal ientou que se o recurso da Consulta 
Popular de três mi lhões de reais for encaminhado para o município , 
será efetuado o Edital  de implantação do curso presencial  em Santo 
Antônio. Disse que se esta Universidade propiciará a vinda de pessoas 
de todos os lugares em Santo Antônio, porque é de graça . Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Referiu-se ao programa do Ministério das 
Cidades, Programa Nacional de Habitação para o Interesse Social . 
Sal ientou que este programa investi rá um grande número de recursos 
do Governo Federal  para habitação popular, por isso entrou com uma 
Indicação ao Prefei to Municipal  solici tando que faça a adesão ao 
Programa anteriormente ci tado, uma vez que vários municípios já estão 
aderindo ao mesmo. Ressaltou que o valor a ser investido será em 
torno de R$ 100.000,00, R$ 200.000,00 até R$ 300.000,00, sendo que a 
contrapartida do município não ul trapassará 20% deste montante.  
Afi rmou o Edi l  que este Programa não dependerá de emendas 
parlamentares. Sal ientou o objetivo do Governo Federal  é a inclusão 
social . Manifestou a sua indignação pelas crít icas efetuadas ao Prefei to 
Municipal  por ter fei to sua festa de aniversário no Gabinete do Prefei to 
porque teria gasto luz. Ressaltou que quando o Sr. Prefei to gasta do 
seu telefone, do seu combustível  na busca de recursos para o município 
não é motivo para matéria. Sal ientou que o município têm pessoas que 
trabalham, como o Sr. Prefei to, os Secretários, os Vereadores , na 
busca de empresas, Universidade, gerando empregos para o município. 
Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse 
que existe, na Prefei tura, um hábito, dos funcionários para com os 
Secretários e o Prefei to, de comemorarem o aniversário com a compra 
de um bolo e salgados, demonstrando o carinho que todos t êm com 
relação à chefia do Poder Executivo. Anunciou a vinda de uma emenda, 
no valor de R$ 100.000,00, oriunda do Gabinete do Deputado El izeu 
Padi lha, a pedido da Bancada do PMDB. Prosseguiu o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA:  Agradeceu as palavras do Vereador 

Manoel, destacando o brilhante trabalho  que vem sendo efetuado pelas 
l ideranças patrulhenses. Vereador RENI GERMANO DA SILVA:  A 

precariedade da i luminação pública, a qual i ficação dos estudantes e o 
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transporte escolar integraram os assuntos relacionados pelo Edil . 
Abordou o Vereador um pedido que apresentou ao Executivo, em 
conjunto com a vereadora Jacira Conceição dos Santos , em que sol ici ta 
a revisão do sistema de i luminação tanto na sede quanto no interio r do 
município. Disse que existem inúmeras ruas que estão às escuras ou 
então a lâmpada funciona quando quer. Em outros casos mais graves, 
como no interior, nem rede existe . Sol ici tou uma atenção especial por 
parte da Prefei tura neste setor, que conforme o  Edi l  representa a 
segurança da população. A viabi lização de cursos profissionalizantes 
no município também mereceu comentários do vereador. De acordo com 
o Edi l , a vinda de uma extensão da FURG para o município, bem como 
o início do Ensino Médio na Escola Cândido de Barros,  reforça a 
necessidade de o jovem patrulhense ter acesso a quali f icação 
profissional. Disse ter apresentado, no ano passado,  uma indicação 
sol ici tando a implantação de cursos técnicos, por acreditar que estes 
faci l i tam a entrada no mercado de trabalho daquele jovem que não tem 
oportunidade de freqüentar uma Universidade, pelos al tos custos  
financeiros que ela representa . Ainda neste sentido, o vereador 
defendeu a união da Câmara na busca da implantação do ensino médio 
na Escola Estadual Ferreira Viana que, segundo ele, possui uma infra -
estrutura adequada, inclusive disponibi l izando laboratório de ciências. 
Por f im, o Vereador pediu empenho do Prefei to, para que negocie com 
a empresa permissionária da linha do 3° Distr i to, o transporte dos 
alunos do ensino médio provenientes desta local idade. Conforme o Edi l , 
na segunda-feira pela manhã, foi  informado, por pais de alunos da 
localidade de Taquaral , que a empresa havia negado a entrada dos 
estudantes, por ainda não ter f i rmado convênio com a P refei tura. 
COMUNICADOS: O Sr.  Presidente deu ciência e convocou os 
Vereadores para a 5ª Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 02 de abril 
às 10 horas no Plenário Barth . Na mesma l inha convidou os Vereadores 
a participarem da Sessão Solene que se real izará no mesmo dia às 20 
horas no Plenário Euzébio Barth.  Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


