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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos dois dias do mês de abri l  de 2007 reuniram-se, ordinariamente, no 
Plenário Euzébio Barth, às 10h00min 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 4ª 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  041/2007 –  Encaminha Projeto de Lei- 

Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 042/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 043/2007 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Ofício Mensagem nº 044/2007 –  
Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
066/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a Incluir Cargos em 
Comissão no Art.27 da Lei Municipal  nº 2.270/90 Plano de Carreira dos 
Servidores Municipais, com suas al terações posteriores” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 067/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a insti tuir a Campanha PAGUEI QUERO NOTA de 2007, e dá 
Outras Providências”. PROJETO DE LEI Nº 068/2007 –  “Abre Crédito 

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 Orçamento Municipal  2007 no 
valor de 1.700,00” . PROJETO DE LEI Nº 070/2007 –  "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 e 
suas al terações que dispõe Sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para 
o Exercício de 2007” . PROJETO DE LEI Nº 071/2007 –  “Abre Crédito 

Especial  por contratação de Operação de Crédito junto a Caixa Estadual 
S.A Agencia de Fomento Econômico conforme autorizado pela Lei 
5.102/2006 al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas a l 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 a Lei Orçamentária Anual" no valor de R$ 318.900,00” . 
PROJETO DE LEI Nº 072/2007 –  “Abre Crédito Especial  por contratação 

de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasi l  através do Provias 
conforme autorizado pela Lei  5.020 /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 5072/2006 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"  no 
valor de R$ 1.000.000,00. PROJETO DE LEI Nº 073/2007 –  “Abre crédi to 
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especial  conforme contrato nº 211.530-66/2006 fi rmado com a União –  
MINISTÉRIO DAS CIDADES através da Caixa Econômica Federal , 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 a Lei 
Orçamentária Anual" no valor de R$ 292.500,00. PROJETO DE LEI Nº 
074/2007 –  “Abre crédi to suplementar 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 a Lei 
Orçamentária Anual"  no valor de R$ 12.600,00. Requerimento nº  
092/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao 
Ilmo. Sr. Sílvio Miguel  Fofonka por ter sido indicado como Secretário 
Municipal  de Obras. Requerimento nº 093/2007 –  BANCADA DO PP-  
Votos de Congratulações a Seleção de Laço que representou Santo 
Antônio. Requerimento nº 094/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta a recuperação do acostamento da Rs-030 no perímetro 

urbano de Stº Antº, Barro Vermelho, Passo do Sabiá,Vi la Palmeira e 
Miraguaia. Requerimento nº 095/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. João Manoel Nunes da 
Si lva. Pedido de Providência nº 080/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Ensaibramento e patrolamento das estradas de Roça Grande e 
Catanduva Grade, bem como recuperação das estradas de Tapumes, 
Lombas e Chicolomã. Pedido de Providência nº 081/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO - Colocação de bancos nos abrigos de ônibus em frente 

à madeireira Hoffmann, na João P. da Luz, bem como em frente à Praça 
da matriz na Rua Mal. Floriano Peixoto.  Pedido de Providência nº 
082/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Restauração da parada de 
ônibus em frente à Escola Estadual Santo Antônio na Av. Affonso P. 
Emerim. Pedido de Providência nº 084/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Limpeza, capina e pintura do meio -fio das 

ruas Antº Nunes Bemfica, Al fredo Caetano, São João, Santa Teresinha, 
Cel. Vicente Gomes, bem como as ruas do Loteamento Alvorada.  Pedido 
de Providência nº 085/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Colocação de lâmpadas na Rua Ir ineu Cardoso em Vi la Palmeira.  Pedido 
de Providência nº 086/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Recuperação com troca de canos ou fechamento do buraco às margens 
da RS-030 próximo aos Móveis Holmer na Rua Fco. J. Lopes.  Pedido de 
Providência nº 087/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Limpeza da Rua Minas Gerais no Loteamento Osolopes . Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  Sol ici tou, 

verbalmente, seja encaminhada uma indicação ao Poder Executivo 
sugerindo a construção de uma ponte em mão dupla na Rua Ildefonso S. 
Braga semelhante à construída pelo Batista, proprietário da Valbarú , 
antes que a ponte existente caia, vindo prejudicar a população que se 
uti l iza daquela ponte. Da mesma forma sol ici tou a arborização da Praça 
Mara Lúcia Cardoso que, em virtude da morte das figueiras, ninguém 
uti l izou aquele local  no verão, pela fal ta de sombr a. Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a restauração da 

parada de ônibus em frente à Escola Estadual Santo Antônio na Av. 
Affonso P. Emerim, em virtude de que há um grande número de alunos 
que aguardam ônibus na parada sof rendo com as intempéries. Vereadora 
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JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS:  Sol ici ta, verbalmente, seja 

encaminhado ao Ex-Secretário Marco Aurél io, em nome da Casa, Voto de 
Pesar pelo falecimento de seu pai,  Sr. Enor Alves, falecido em 29 de 
março. Da mesma forma sol ici tou seja encaminhado ao Gerente da CEEE, 
um requerimento sol ici tando a agilização, em caráter de urgência, da 
instalação da rede elétr ica para as casas populares dos Açores, para que 
as mesmas possam ser entregues. Parabenizou a comunidade da 
localidade de Vila Palmeira pela inauguração do Ensino Médio, sendo 
este um trabalho conjunto da comunidade, professores, Poder Executivo 
e Poder Legislativo. Referiu-se ao pedido no qual solici ta o 
ensaibramento e patrolamento das estradas de Roça Grande e Catanduv a 
Grade, bem como recuperação das estradas de Tapumes, Lo mbas e 
Chicolomã. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Manifestou a sua 

indignação com relação ao sinal  da Claro que nunca está disponível para 
o uso, portanto, sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado  um 
requerimento à Empresa de Telefonia Móvel Celular Claro sol ici tando 
melhoria no sinal  de celulares, através do aumento do número de antenas 
de recepção de sinal . Ressaltou ter sido abordado pelo pessoal da 
COPERJA, dizendo ter entrada com um protocolo no DAER, sol ici tando a 
efetuação de um projeto para a entrada da Indústria na RS -474, 
possibil i tando, desta forma, o tráfego de caminhões. Ressaltou o Edi l  que 
os mesmos não obtiveram resposta até o mês de fevereiro, estando 
dispostos a fazer o que foi  exi gido pelo DAER. Informou o Edi l  que, na 
úl t ima sexta-feira, a UNIVIAS entrou com um projeto de interdição por 48 
horas, proibindo a entrada dos caminhões, o que, segundo o Vereador,  
causou muitas preocupações aos proprietários. Sol ici tou, verbalmente, 
Votos de Congratulações ao engenheiro Fernando Fróes, Diretor de 
Operações da UNIVIAS, pela atenção dispensada ao epi sódio 
anteriormente apresentado, na tentativa de sanar o problema 
apresentado. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse 
que se não fosse a UNIVIAS os motoristas não teriam mais condições de 
trafegar pela RS-030, uma vez que o DAER não teria condições 
financeiras de manter a Rodovia pelos problemas financeiros que o 
Estado está passando. Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Disse que 
esta Casa está à disposição dos proprietários da COPERJA no intui to de 
resolver este problema.  Em aparte falou a Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que no úl t imo final  de semana houve 

um acidente na curva da Lomba Vermelha.  Prosseguiu o Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR :  Disse que a sua queixa se refere à fal ta de 
manifestação do DAER às sol ici tações da COPERJA. Vereador MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que a UNIVIAS está deixando a desejar  

no que se refere ao acostamento da RS-030, em especial  na curva da 
Lomba Vermelha. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 
Agradeceu aos colegas pela colaboração. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse ter f icado surpreendido, há dois anos, com a forma 

como o engenheiro da UNIVIAS fez para aval iar a profundidade do 
desnível  do acostamento, inclusive os buracos. Sal ientou ter 
acompanhado o mesmo até a divisa de Osório. Ressaltou que esta 
empresa vem recuperando o asfal to, mas o desnível  do acostamento está 
ficando cada vez pior. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse que esta Casa foi  convidada, pela Promotoria, a participar 

de uma audiência pública onde estavam presentes Engenheiros da 
METROVIAS, do DAER de Esteio e de Osório, o Prefei to Municipal , bem 
como a Procuradora do Município . Sal ientou que a Promotora de Justiça 
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destacou que as maiores denúncias eram oriundas da Câmara Municipal , 
f icando acordado que este ano os acostamentos têm que ser fei tos, bem  
como a colocação de gelo baiano  partindo da frente da Praça Nossa 
Senhora da Boa Viagem até o  Da Colônia com o retorno na entrada da 
Rua Cap. José Machado da Si lva. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL : Disse ter representado esta Casa, juntamente com o 
Vereador Ferul io, na entrega de toda a documentação com as 
reivindicações desta Casa, inclusive com laudos oriundos da Polícia 
Rodoviária Estadual, dos acidentes ocorridos na RS-474 e RS-030, para a 
realização da Audiência Pública.  Prosseguiu o Vereador MANOEL LUIZ 
DAS NEVES ADAM: Disse concordar com tudo que foi  fei to, mas alertou 

que as concessionárias visam a pista e não a rodovia. Sal ientou que a 
primeira obra efetuada até o supermercado nacional , recebeu a ajuda da 
mão-de-obra somente, por parte da empresa.  Sol ici tou, verbalmente, o 
calçamento, com pedra i rregular,  das ruas do Loteamento Bela Portugal, 
nos trechos que ainda não foram contemplados com este serviço, em 
especial na lomba. Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Sol ici tou, 

verbalmente, que o ônibus do transporte escolar largue e pegue os alunos 
da Escola Nercy Rosa em frente à mesma, em virtude de que as crianças 
são deixadas na Rua Cap. José Machado da Si lva sofrendo com as 
intempéries. Da mesma forma sol ici tou que as crianças que são deixadas 
em frente ao Posto do Rafa sejam deixadas do outro lado da rua em 
virtude do perigo das mesmas efetuarem esta travessia sozinhas. Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 050/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  

“Dá denominação a uma rua nesta cidade e dá outras providências”  - 
FÁBIO BATISTA DA SILVEIRA  - Colocado em discussão, não havendo 

manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade  com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 067/2007 –  “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal  a insti tuir a Campanha PAGUEI QUERO NOTA de 
2007, 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 068/2007 –  “Abre Crédito 

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 Orçamento  Municipal  2007 no 
valor de 1.700,00”  - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade  com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 070/2007 –  "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 e suas 
al terações que dispõe Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2007”  - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 071/2007 –  “Abre Crédito Especial  por 

contratação de Operação de Crédito junto a Caixa Estadual S.A Agencia 
de Fomento Econômico conforme autorizado pela Lei  5.102/2006 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 
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 a Lei 
Orçamentária Anual" no valor de R$ 318.900,00”  - Colocado em 
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discussão, não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
072/2007 –  “Abre Crédito Especial por contratação de Operação de 

Crédito junto ao Banco do Brasi l  através do Provias conforme autorizado 
pela Lei  5.020/2006 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 5072/2006 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"  no valor de R$ 1.000.000,00 
- Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. 
PROJETO DE LEI Nº 073/2007 –  “Abre crédi to especial  conforme contrato 
nº 211.530-66/2006 fi rmado com a União –  MINISTÉRIO DAS CIDADES 
através da Caixa Econômica Federal , 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 a Lei  Orçamentária Anual" no 
valor de R$ 292.500,00 - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade  com 
acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 074/2007 –  “Abre crédi to 

suplementar 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 a Lei  Orçamentária Anual"  no 
valor de R$ 12.600,00 - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por unanimidade  com 
acordo de lideranças. Os requerimentos, inclusive os verbais, foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, 
em votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo 
pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 

Destacou o edi l  ser esta  uma semana mui to importante na área da 
educação no Município. Fez o registro do momento do município ter à 
frente da Coordenadoria de Educação uma patrulhense, ao mesmo tempo 
comemorar a aula inaugural  do Ensino Médio na Vi la Palmeira. Sal ientou 
ser esta a primeira chance dos estudantes do interior do município em ter  
um maior acesso ao Ensino Médio. Enalteceu a conquista do Ensino 
Médio pela comunidade de Vi la Palmeira , que permiti rá uma maior 
acessibil idade aos estudantes. Da mesma forma, destacou a not ícia da 
confi rmação da Faculdade Federal  no Município. Acredita que há a 
necessidade da sociedade tomar o conhecimento necessário  para poder 
aproveitar a vinda desta Faculdade Federal . Destacou, mais uma vez, seu 
orgulho por ter uma patrulhense à frente da Coordenadoria R egional da 
Educação, o anúncio da instalação da Universidade Federal  no município, 
e a concretização do Ensino Médio na Vi la Palmeira. Sal ientou que este 
destaque tem que ser fei to, para que a comunidade saiba que o 
legislativo não foi imparcial  nestas questões, muito pelo contrário, teve 
uma participação muito forte na instalação do Ensino Médio na Vi la 
Palmeira. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Fez um 

agradecimento especial , ao Prefei to Daiçon,bem como à Secretária 
Patrícia, que doaram as camisas para Seleção de Laço de Santo Antônio, 
que representou o município no torneio de Laço em Caxias do Sul. Da 
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mesma forma, agradeceu o Deputado Paulo Borges  que, através do Ex-
Prefei to Zezo, conseguiu o ônibus para transportar a Seleção de Laço.  
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se à l impeza 

da cidade, sal ientando que não há a necessidade de ter olho cl ínico para 
ver as necessidades urgentes. Destacou o que foi  levantado pelo 
Vereador Flávio no que diz respeito à Praça Mara Lúcia Cardoso  que 
necessi ta do plantio de árvores. Referiu -se ao pedido no qual solici ta a 
recuperação com troca de canos ou fechamento do buraco às margens da 
RS-030 próximo aos Móveis Holmer na Rua Fco. J. Lopes. Salientou o 
Edi l  que este buraco está com um galho fincado há ma is de quinze dias. 
Sal ientou que em frente à madeireira Rocha existe um desnível  no 
acostamento de mais ou menos 40 cm para o lado do asfal to, tendo sido 
colocado dois cones no sábado à noi te, por este motivo o Edi l  sol ici tou a 
recuperação do acostamento partindo da Sede do Município até a 
localidade de Miraguaia. Acredita que a Metrovias tenha que cumprir o 
contrato estabelecido com o Governo do Estado. Com relação às ruas da 
cidade, disse que na Rua Minas Gerais, esquina com a Loja de Gás do 
Sidnei Salazar, o mato está com quase dois metros e meio de al tura, 
dentro da rua. Salientou o Edil  que foi  solici tado, por telefone, à pessoa 
encarregada, que procedesse à limpeza próxima à Sede da SERB, mas 
até o presente momento nenhuma resposta foi  dada pela pessoa  
encarregada. Citou a Rua Alfredo Caetano que nos seis anos de governo 
nenhuma enxada passou por perto. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Referiu-se à Escola Estadual Cândido de Barros, relembrando seu 
histórico, dizendo que há anos atrás, as pessoas da comunidade 
começaram a imaginar que a educação era o caminho, era o início, o 
desejo e a necessidade daquela região desenvolver, daqueles cidadão s 
que emprestaram a casa, outros doaram uma área, famil iares da ex-
vereadora Malgari ta, onde está a escola, porque que riam que a região e 
que as pessoas al i t ivessem mais oportunidade de crescer, de aprender. 
Lembrou de pessoas que tinham de sete a vinte e cinco anos,  inscri tos 
para se al fabetizar. Saiu o Cândido de Barros, porque alguém teve a 
coragem, teve a iniciativa,  o desprendimento de começar alguma coisa 
para dar oportunidade ao próximo e assim é em tudo na vida. Lembro u da 
história que seu pai contava que as pessoas que se uniram em SAP para 
escola técnica de comércio Barão do Cahy, por onde passou o Edil , da 
importância daquele educandário. Lamentou que, hoje, ele esteja  
fechado, em função de uma crise econômica, em função de que a  maioria 
não podia pagar a mensal idade. Disse o Vereador como é bom se ter  
criatividade, como é bom o cidadão ter iniciativa na vida, aqueles que 
criaram a Escola Técnica Barão do Cahy, esses que começaram a luta 
para a conquista do Ensino Médio na Escola Cândido de Barros, bem 
como esta Casa que, em conjunto com a comunidade, em conjunto com 
Executivo, com a própria CRE, e tantos outros,  transformou este sonho 
em real idade. Disse da necessidade de sempre aplaudir o cidadão que 
tenta criar alguma coisa. Destacou o trabalho efetuado pela 
Administração Municipal , em conjunto com a FURG, na busca de uma 
universidade gratui ta  para o município, destacando ser esta uma das 
coisas mais importantes que este Município já viu em te rmos de conquista 
por uma Administração. Lembrou que o município  já obteve um braço da 
Unisinos, trazido pelo então prefe i to Ferulio Tedesco, mas, lamentou que, 
por motivo de ranço político, a Unisinos fechou. Com relação à FURG, 
acredita que o Li toral  teria que ter união, fazer um consórcio, para que  
toda a região pudesse se beneficiar com uma Universidade Gratui ta. 
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Ressaltou que esta semente foi  plantada por esta administração, que 
servirá para as gerações futuras, com geração de empregos, sendo o 
município pólo, atraindo pessoas, desenvolvendo o município.  Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO : Agradeceu aos colegas por terem colocado 
em votação os Projetos oriundos do Poder Execu tivo, mesmo que tenham 
chegado em cima da hora. Por outro lado, o vereador referiu-se às 
palavras do Vereador Flávio que o antecedeu,  no sentido do ensino 
através de uma faculdade, o que vem sendo lutado, sendo trabalhado. 
Afi rmou o edi l , estar,  neste momento, bastante cético, e até desanimado, 
com relação aos recursos da Consulta Popular, porque quando o Estado 
começa a parcelar o pagamento do salário de seus servidores, que di rá 
chegar a pouco mais de 2 mi lhões para que o município possa  ter aqui 
um campus da FURG instalado. Salientou que essa si tuação o deixa 
apreensivo porque, sem dúvida, a questão de uma faculdade em SAP tem 
que ser desvinculada da questão partidária, de pessoas, talvez isso seja 
capitaneado pela Associação Comercial , bem como que passasse de 
governo em governo, como um assunto de município, não de partido ou 
de pessoa, para que tenha continuidade, seja qual for o  governo que 
suceder o atual .  Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR :  

Disse que um dos temas abordados pela Reitoria da FURG era o 
interesse do município na vinda da faculdade.  Prosseguiu o Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO:  Sal ientou o edil  que, de todas as obras que 
estão esperando recursos da Consulta Popular, essa s em dúvida é a mais 
importante, a mais vul tuosa, mas destacou ser esta uma si tuação que 
talvez obrigasse a comunidade e as l ideranças a  acampar na frente do 
palácio, cobrar dos deputados para qual trabalhamos, os prefei tos da 
região, senão não acontece, bem como não terá o desfecho que o 
município gostaria. Ressaltou o Edi l  que a vinda da faculdade não 
resolverá todos os problemas do município, mas  dará o impulso 
necessário, sem dúvida nenhuma, para qual i f icação da nossa mão de 
obra, com o apoio de uma faculdade para Câmara de Vereadores, para a 
Prefei tura Municipal , objetivando assessorar o executivo na questão 
regional e municipal . Acredita o Vereador  que a casa deve ter uma 
permanência neste sentido, provocar uma representatividad e para cuidar 
destes assuntos, visando auxi l iar o município. Manifestou a necessidade 
do município, através de suas l ideranças, de fazer  pressão junto a 
governadora, buscando informações sobre a vinda dos  dois mi lhões, se 
não conseguir mandar todo o dinheiro, veri f icar onde está trancando para 
venha, então, parte do mesmo, mostrando para FURG que SAP está 
lutando para que ela venha pra cá. COMUNICADOS: O Sr. Presidente 
convidou os Vereadores para a Sessão Especial  que ocorrerá nesta data 
às 20 horas no Plenário Euzébio Barth com uma homenagem aos 
funcionários destaques do Poder Executivo  dentro das comemorações 
dos 196 anos do município. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue 
assinada.  


