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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos vinte e um dias do mês de maio de 2007 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes 
vereadores: RENI GERMANO DA SILVA, ADELINO STECANELA, 
EDUARDO LIMA DE SOUZA, FERULIO JOSÉ TEDESCO, FLÁVIO VON 
SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE SOUZA, SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA. 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 solici tou ao Exmo. 
Senhor Secretário que real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Presidente colocou a ata da 11ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna 
Livre o Sr. Antônio Carlos Bri to divulgando o Seminário de turismo que 
acontecerá no dia 23 de maio no Centro Clube tendo por objetivo 
Promover e Sensibi l izar a Comunidade sobre a importância do 
Desenvolvimento Turístico –  integrado e sustentável –  planejando 
estratégias para tornar Santo Antônio um Pólo Turístico.  Em ato contínuo, 
o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que procedesse à 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Ofício nº 057/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 059/2007 –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 060/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 061/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 062/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 063/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 064/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 095/2007 - "Abre crédi to 

especial por redução orçamentária referente à  devolução do saldo do 
convênio 4324/2004 conforme prestação de contas, no valor de R$ 
14.560,00, 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  Orçamentár ia Anual".  PROJETO DE LEI Nº 
096/2007 - "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 

de R$ 2.375,00 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  Orçamentár ia Anual".  PROJETO DE LEI Nº 
097/2007 –  "Dispõe sobre a indicação de Diretores das Escolas 

Municipais e Comunitárias da Educação Infantil  de SAP" –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 098/2007 –  "Da nova redação aos incisos 

VIII e XI , do art. 3º da Lei  Municipal nº 3.467/99, que cria o conselho 
municipal de Habitação a Saneamento e criação do Fundo Municipal  de 
Habitação e Saneamento" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
099/2007 –  "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal ,  no valor 

de R$ 25.370,00 al tera as Leis Municipais nº 4.711/2005 e suas 
al terações que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 
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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"  –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 100/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 
conceder incentivo à empresa Gigui Atel ier e Fábrica de Calçados LTDA ” 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 101/2007 - "Dispõe sobre a 
Polít ica Municipal  de Proteção aos Direi tos da Criança de do 
Adolescente, Cria o Conselho Municipal  dos Direi tos da Criança de do 
Adolescente, Conselho Tutelar, Serviços Especiais de Proteção a Criança 
e o Adolescente, e da outras providências"  –  Poder Executivo. Ofício nº 
353/2007 –  Resposta aos pedidos de providências dos Vereadores  – 
Poder Executivo. Ofício nº 359/2007 –  Resposta aos pedidos de 
providências dos Vereadores – Poder Executivo. Ofício nº 370/2007 - 
Resposta Indicação 025/07 de autoria do Vereador Reni Germano  –  Poder 
Executivo. Ofício nº 373/2007 - Resposta Indicação 018/07 de autoria do 
Vereador Ferulio Jose Tedesco –  Poder Executivo.  Ofício nº 354/2007 -  
Resposta ao requerimento 069/07 de autoria da Veread ora Jacira 
Conceição dos Santos –  Poder Executivo.  Ofício nº 002/2007 - Convida 
os Vereadores para uma reunião com o Sec retário Celso Bernardi  no dia 
23 de maio, às 14hs, na Secretaria Extraordinária de Relações 
Insti tucionais sobre Consulta Popular 06/07  –  COMUDE. Ofício nº 
009/2007 - Sol ici ta Tribuna Livre no dia 21/05 para di vulgação Seminário 
de Turismo que ocorrerá no Centro Clube no dia 23/5/2007 –  Secretaria 
de Turismo. Of.gab. DTC 380/07 - Resposta Requerimento nº 130/07 do 
Vereador Adel ino Stecanela –  DAER. Ofício 156/2007 - Insti tuto 
Hospitalar - Resposta Requerimento 148/07 do Vereador João C.Souza.  
INDICAÇÃO Nº 035/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA –  “Ampliação da 
área física da Escola Santa Inês”. INDICAÇÃO Nº 036/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- “Reforma do prédio onde se local izava a creche 

Municipal  em frente à Escola Santa Inês objetivando a uti l ização deste 
prédio para ampl iação de vagas às mães que necessi tam trabalhar e não 
têm onde deixar seus fi lhos”.  INDICAÇÃO Nº 037/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA, FLÁVIO VON SALTIÉL, FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Sol ici tam que seja disponibi l izado aos universi tários do 
PROUNI um auxíl io no transporte escolar”.  INDICAÇÃO Nº 038/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “A possibi l idade da realização de 
um mutirão de cirurgia de l igamento de trompas acompanhado por uma 
campanha de planejamento famil iar com ampla divulgação sobre métodos 
contraceptivos e esclarecimento de duvidas com relação a sua uti l ização 
e formas de acesso. Sugere-se para esse fim parceria das Secretarias 
Municipais de Saúde e de Educação bem como a criação de uma 
comissão para trabalhar diretamente na área de saúde pública”.  
PROJETO DE LEI Nº 089/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá 

Denominação a uma Rua nesta Cidade e Dá Outras Providências” -Antônio 
Pedro de Borba. PROJETO DE LEI Nº 090/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua nesta Cidade e Dá Outras 
Providências” -Osvaldo Pereira Guimarães.  PROJETO DE LEI Nº 091/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua nesta Cidade e 
Dá Outras Prov idências”- João Machado Casti lhos. PROJETO DE LEI Nº 
092/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua nesta 
Cidade e Dá Outras Providências” - Mercedes Peixoto de Casti lhos. 
PROJETO DE LEI Nº 093/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Dá 
Denominação a uma Rua nesta Cidade e Dá Outras Prov idências”- Eva da 
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Silveira Machado. PROJETO DE LEI Nº 094/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- “Dá Denominação a uma Rua nesta Cidade e Dá Outras 
Providências” -Antônio Pedro de Borba. PROJETO DE LEI Nº 102/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL E FERULIO JOSE TEDESCO- "Disponibil iza a 
publicidade de ações judiciais propostas cont ra o poder executivo 
municipal  e dá outras providências" . Requerimento nº 168/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Dep. Estadual Sr.Diogo 

Paz Bier intervenção junto ao Deputado Federal  Nelson Proença 
Secretário de Estado do Desenvolvimento, visando atrair para o Município 
de SAP empresas na área de fabricação e montagem de equipamentos de 
informática, entre outras com objet ivo de gerar emprego e renda.  
Requerimento nº 169/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Voto de 
profundo pesar pelo falecimento do Senhor José Aderbal Duarte, ocorrido 
dia 17 de maio de 2007. Requerimento nº 170/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta ao Prefei to através da Secretaria de Saúde aumento de 

fichas para atendimento da Unidade Móvel de Saúde na local idade de 
Serraria Velha, bem como transporte dos moradores da local idade de 
Morro Agudo. Requerimento nº 171/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Votos de Congratulações à Comissão Organizadora, aos 

festeiros e comunidade pela grandiosa festa na local idade de Chicolumã, 
realizada no dia 20 de maio . Requerimento nº 172/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Votos de Congratulações ao Sr.Jorge Eloi s da Si lva por ter 
assumido a Presidência do Sindicato dos Mineradores. Requerimento nº 
173/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBEGER DE SOUZA- Qual a previsão para 
o ressarcimento dos valores referentes ao vale refeição, cessado em 
novembro de 2004, sendo que a lei  foi  revogada em setembro de 2005. 
Requerimento nº 174/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Qual a previsão para a reposição salarial  para o funcional ismo municipal . 
Pedido de Providência nº 197/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA, FLÁVIO VON SALTIEL E RENI GERMANO DA SILVA  -  
Calçamento das Ruas que l igam o Loteamento Pindorama ao Loteamento 
Alvorada. Pedido de Providência nº 198/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Conclusão da obra da rede de abastecimento de água na localidade de 
Morro Agudo. Pedido de Providência nº 199/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Conserto da estrada da local idade de Morro Agudo, 3º Distr i to 

com envaletamento, ensaibramento e patrolamento.  Pedido de 
Providência nº 200/2007 –  ADELINO STECANELA- Patrolamento e 

ensaibramento das estradas da  localidade de Macegão, Al to Data, Olhos 
D´agua e Catanduva Grande.  Pedido de Providência nº 201/2007- 
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA - Recolhimento do l ixo residencial 
dos moradores das local idades de Ribeirão,  Montenegro e Sertão do 
Montenegro. Pedido de Providência nº 202/2007- SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA –  Recuperação, através de ensaibramento e patrolamento,  

da estrada que inicia em frente ao Cemitério da localidade de Ribeirão 
até Chapada. Pedido de Providência nº 203/2007- SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA –  Substi tuição das lâmpadas públ icas na localidade de 
AGASA. Pedido de Providência nº 204/2007- SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA –  Colocação de cinco luminárias públ icas na Travessa Rincão 
do Capim. Pedido de Providência nº 205/2007- SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA - Colocação dos canos da rede de esgoto no cunhal das ruas 
Francisco B.de Lima com Antônio F.  Lemos. Pedido de Providência nº 
206/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Construção de um 
abrigo na parada localizada no fim da l inha do cartucho.  Pedido de 
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Providência nº 207/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS -  

Colocação de lâmpadas na Rua Tomas Bento Cardoso após Creche.  
Pedido de Providência nº 208/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA - Encascalhamento da estrada de Rincão do Herval , partindo da 
igreja até o entroncamento do Passo da Forqui lha . Pedido de Providência 
nº 209/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  
Encascalhamento da estrada Arroio Grande, saindo da estrada principal 
da localidade de Monjolo . Pedido de Providência nº 210/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Patrolamento e ensaibramento da Rua 

Otávio Luiz da Si lveira em frente à Escola Municipal  Nossa Senhora de 
Fátima. Pedido de Providência nº 211/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS - Reforma com urgência da Ponte do Jaú e da Ponte da Rua 
Ildefonso Silveira Braga, sendo que nesta caiu a lateral de proteção . 
Pedido de Providência nº 212/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Recuperação da estrada geral da local idade de Canto dos Guilhermes . 
Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL:  
Referiu-se ao pedido no qual solici ta  ao Executivo, juntamente com o 
Vereador Ferulio, que disponibil ize a publ icidade de ações judiciais 
propostas contra o poder executivo municipal . Acredita na necessidade 
do cidadão acompanhar os processos  que correm contra o Executi vo,  
pelo no si te da Prefei tura. Manifestou a importância de tal  divulgação 
para que os contribuintes possam acompanhar os processos que correm 
em todas as esferas.  Sal ientou que, posteriormente, pretende melhorar o 
projeto, com a ajuda do procurador da Casa. Disse que há quinze dias, 
efetuou uma sol ici tação ao Prefei to, através da Secretaria da Saúde, para 
que disponibil izasse aumento de fichas para atendimento da Unidade 
Móvel de Saúde na localidade de Serraria Velha, bem como transporte 
dos moradores da localidade de Morro Agudo. Salientou que quem 
conhece a região do Morro Agudo a Serraria Velha sabe que o caminho é 
longo, tendo uma lomba muito forte, di f icul tando às pessoas idosas ou 
doentes de se deslocarem até o atendimento da Unidade Móvel, portanto 
sol ici ta também o transporte destas pessoas. Vereador  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta o 

auxíl io do transporte aos estudantes universi tários do PROUNI. Sal ientou 
o Edi l  que, embora a Universidade seja gratui ta, a maioria destes 
estudantes não tem condições de pagar a passagem. Disse ter sido 
procurado por duas pessoas que estão enfrentando esta di f iculdade, por 
isso, juntamente com os Vereadores Flávio e Ferulio, resolveu entrar com 
a referida indicação. Referiu-se ao ofício oriundo do Insti tuto Hospitalar 
em resposta a uma sol ici tação deste Vereador, para que seja efetuado 
um encontro de contas por haver uma di ferença de repasses. Salientou 
que o Insti tuto Hospitalar solici tou um período para fazer um encontro 
com a Prefei tura, mas necessi ta que a resposta venha imediatamente,  
uma vez que os mesmos têm dez dias para responder. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse que o número de alunos da Escola 

Municipal Santa Inês reflete o crescimento dos bairros Bom Princípio e 
Cohab, bem como a explosão populacional nesses dois locais veri ficada 
nos úl t imos anos trouxe um problema para a escola, a fal ta de infra -
estrutura para atender adequadamente os mais de 420 alunos que 
freqüentam o ensino fundamental . Sal ientou o Edi l  que em uma visi ta a 
Escola Santa Inês, pôde comprovar as conseqüências provocadas pela 
fal ta de espaço. Segundo o Vereador , as salas de aula estão 
superlotadas, fato que prejudica a aprendizagem do aluno, fazendo com 
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que o professor fique desmotivado na hora de repassar o conteúdo e o 
aluno disperso. Esses fatores acabam desqual i f i cando o ensino. A 
si tuação acompanhada pelo Edi l  foi relatada aos demais vereadores 
quando encaminhou uma indicação ao prefei to Daiçon Maciel solici tando 
a ampl iação da área física da Escola Santa Inês. Disse ter f icado  
impressionado com o que viu, uma vez que os alunos estão amontoados 
nas salas de aula. Ressaltou o Edil que desta forma a educação não 
rende. Acredita que é preciso aumentar o espaço físico, dando a 
oportunidade para que esses alunos aprendam com mais tranqüi lidade e 
uti l izando todo seu potencial . Nesta mesma visi ta, o Vereador  constatou a 
precariedade do prédio em frente à Escola Santa Inês, onde funcionava 
uma Escola de Educação Infantil . Diante da grande demanda por vagas 
em creches, o Edi l encaminhou outra indicação ao Prefei to, agora 
sol ici tando a reforma desse prédio para que retome as suas atividades. 
Disse que muitas mulheres deixam de ingressar no mercado de trabalho, 
e assim ajudar a complementar a renda famil iar, po r não terem acesso a 
um local adequado deixarem seus fi lhos. A reforma desse prédio, 
inclusive com ampl iação, com cer teza, minimizaria essa si tuação, 
principalmente, para as mães moradores dos bairros Bom Princípio e 
Cohab. Ao havendo mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 
085/2007 –  “Dispõe sobre a concessão e permissão de uso do Camping 
Municipal  da Lagoa dos Barros ”  - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, fo i  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 095/2007 - "Abre crédi to 

especial por redução orçamentária referente à  devolução do saldo do 
convênio 4324/2004 conforme prestação de cantas, no valor de R$ 
14.560,00, al tera as Leis Mun icipais 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".  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 096/2007 - 
"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
2.375,00 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 5103/200 6 
que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual"  - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 099/2007 –  
"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal ,  no valor de R$ 
25.370,00 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"  –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 100/2007 –  
“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo à  empresa 

Gigui Atelier e Fábrica de Calçados LTDA ” –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação, foi  aprovado por 
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unanimidade com acordo de lideranças. Os Requerimentos e as  
indicações foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação, foram aprovados por unanimidade. 
Não havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. Presidente 
passou às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Manifestou a sua satisfação com palavras proferidas pelo Antônio Carlos 
Bri to quando do uso da Tribuna Livre, demonstrando todo o seu 
conhecimento no que se refere ao potencial  turístico de Santo Antônio. 
Disse o Edi l  acreditar neste potencial , por ser um dos municípios mais 
bonitos da região. Lamentou que este potencial  não tivesse sido ainda 
descoberto pelos grandes invest idores desta área, mas manifestou a 
certeza que, após o trabalho que será efetuado, esta si tuação será 
revertida. Sal ientou que o município possui restaurantes que c ompetem 
com os da Serra. Ressaltou que o município ainda peca no setor de 
hotelaria, lembrando que um grande empresário quis construir um hotel  
quatro estrelas no município, necessi tando para isso de uma área de 
terra, no que foi atendido prontamente pelo Prefei to Zezo, que trabalhou 
em conjunto com o Edi l  para que os proprietários, que não residem no 
município, vendessem esta área de terras, mas não houve interesse por 
parte desta famíl ia, f icando o município sem o benefício da construção 
deste hotel . Disse ter usado influências como a do Ex-Deputado Jorge 
Uequed, que trabalha para esta empresa, também do Prefei to Zezo, 
pessoas da famíl ia, mas não obteve sucesso. Disse o Vereador que todos 
estes esforços tinham como objetivo dar o pontapé inicial  no turismo  do 
município. Disse ter tomado conhecimento, através do Prefei to Daiçon, 
que estará no dia de amanhã, às 14 horas, em audiência com o Prefei to 
de Viamão, para tratar sobre o transporte coletivo, proporcionando aos 
estudantes da local idade de Tapumes o acesso ao ônibus escolar que 
vem até a divisa dos municípios. Outro assunto a ser abordado nesta 
reunião diz respeito da possibi l idade do DAER l iberar uma l inha de 
ônibus Santo Antônio-Viamão e vice-versa, bem como Santo Antônio -
Capivari  passando por Barrocadas e Morro Grande. Lembrou que esta 
aprovou requerimento de sua autoria no dia 13 de março de 2006, onde 
sol ici tou à Empresa Palmares que trouxesse o ônibus, no mínimo, até a 
Igreja de Tapumes, sendo este um méri to desta Casa. Da mesma forma 
lembrou a sol ici tação, na mesma data, de uma l inha permanente que 
levasse os estudantes até Capão da Porteira para que pudessem cursar o 
Ensino Médio. Sal ientou que o Sr. Prefei to está muito esperançoso  no 
que se refere ao transporte dos alunos das ci tadas local idades , uma vez 
que, além de poderem estudar sem problemas, poderão ficar morando 
com seus pais no interior. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Disse que esta reunião merece a importância que está sendo 
dada, uma vez que o Sr. Prefei to está tentando mais uma al ternativa de 
transporte aos alunos do município. Sal ientou que se por ventura o 
DAER, as empresas e o município construírem esta possibi l idade de 
transporte, entrará a questão da isenção do idoso, uma vez que será 
implantado transporte metropol i tano. Cumprimentou a Indicação do nobre 
colega que, hoje, está gerando frutos. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que os moradores que moram perto da divisa, 

pegam seu cavalo e se dir igem até Capão da Porteira em Viamão para 
efetuarem suas compras,  consultarem médicos, por f icar mais próximo. 
Manifestou a sua satisfação pelo empenho do Prefei to Daiçon, bem como 
pela bri lhante participação do colega Manoel Adam.  Sal ientou que o 
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Prefei to Daiçon, juntamente com o colega Manoel Adam conseguiram uma  
audiência com o Deputado Marcos Alba, conseguindo uma máquina 
perfuratriz para abrir poços artesianos nas local idades de Chicolomã e 
Tapumes, que sempre foi  uma briga desta Casa, mas infel izmente tem um 
suplente de Vereador que quer ti rar o lugar do Verea dor Eduardo, que 
tem falado nestas local idades que a máquina que eles conseguiram para 
a localidade de Tapumes o Daiçon ti rou para levar para a localidade de 
Chicolomã. Informou o Edi l  que a local idade de Chicolomã já estava, na 
semana passada, com 130 met ros, sendo depois enviada para a 
localidade de Tapumes. Sal ientou o Edi l que todos os Vereadores 
trabalharam e batalharam para que estes poços fossem perfurados, 
portanto não admite que este cidadão desconsidere o Prefei to que está 
dando emprego para ele. COMUNICADOS: O Presidente comunicou às 

pessoas presentes que se encontra na Casa o Santo Antônio Peregrino. 
Sal ientou que o nosso município é abençoado por ter Santo Antônio como 
padroeiro. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.   


