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AT A DA 13ª  REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES  

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2006 reuniram-se, 
ordinariamente, no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores: Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Feru lio 
José Tedesco, Flávio Von Saltiél,  Jacira Conceição dos Santos, João 
Cezar Freiberger de Souza, Manoel Luiz das Neves Adam, Marlon 
Silva de Souza, Reni Germano da Silva. Presente o Consultor Jurídico 
Dr. José Augusto Rodrigues.  Constando o número regulamentar de 

vereadores o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por aberto os 
trabalhos no Plenário Euzébio Barth. A seguir o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Exmo Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prosseguimento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 12ª Sessão Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor 
Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. 
Mensagem nº 077/2006 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 078/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 079/2006 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 124/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL REFERENTE AO PLUS DOS RECURSOS DA FARMÁCIA 
BÁSICA DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE/HIPERTENSÃO E DIABETES, 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 
2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 125/2006 –  

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL REFERENTE A SALDO F INANCEIROS DE 
2005 DOS RECURSOS DO PIM –  PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 
MELHOR, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 126/2006 –  

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA 
AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 127/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 128/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
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SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 
5.500,00, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. Of. 052/06 - Resposta ao 
requerimento nº 152/2006 de autoria do Vereador Eduardo Lima de 
Souza. Ofício nº 167/2006 –  Agradece o convi te para Audiência Públ ica 
do PROCRED, na mesma oportunidade pede escusas pelo n ão 
comparecimento –  Secretária Municipal de Educação de Taquara. 
Comunicado nº 066945/2006 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 14.727,28 e 31.302,13 –  Ministério da Educação. Of. 054/2006 – 
Resposta aos requerimentos nºs 145/06 e 152/06 de autoria do Vereador 
Eduardo Lima de Souza –  Brasil  Telecom. Of. resposta ao requerimento 
nº 038/2006 de autoria do Vereador Manoel Adam –  Brasi l  Telecom. 
Modelo de resolução de Plenário para regrar audiências públicas da LRF, 
Art. 9º, § 4º, em caso de não ser possível  o regramento, de momento, no 
Regimento Interno. Of. nº 10228614 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 16.200,00 –  
Ministério da Saúde. Of. nº 10223718 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 8.400,00 –  
Ministério da Saúde. INDICAÇÃO Nº 033/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
“Construção de pórticos com i luminação públ ica junto à RS -474 na 
entrada da cidade.” INDICAÇÃO Nº 034/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
“Desapropriação de uma área de terras com aproximadamente 3 ha para 
investimento de empresa promovendo, em contra partida, o incremento da 
receita através de impostos e de empregos gerados à população 
pa trulhense”. INDICAÇÃO Nº 035/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
“Parceria com a empresa Univias”. INDICAÇÃO Nº 036/2006 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- “Isenção da taxa de ocupação de solo cobrada 
anualmente dos taxistas”. Requerimento nº 193/2006 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Sol ici ta expansão da rede de telefonia fixa da local idade do 
Cartucho até a local idade de Morro do Púlpi to. Requerimento nº 194/2006 
–  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta informações ao Presidente da 
Corsan sobre o programa de governo que isenta do pagamento da taxa às 
residências de até 40 metros. Requerimento nº 195/2006 –  PODER 
LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Iná Maria Salazar 
dos Santos. Requerimento nº 196/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Agradecimento ao Secretário Municipal  de Obras pelo  trabalho de 
recuperação da estrada do Juvenal na localidade de Lomba Vermelha e 
pela reposição de lâmpadas e troca de suporte em frente à Igreja da 
mesma local idade. Requerimento nº 197/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta informações sobre a relação dos 

pedidos de concessão de serviços com maquinário do Poder Públ ico 
desde janeiro de 2001, com o número dos respectivos requerimentos e 
datas. Requerimento nº 198/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 
um estudo para instalação de pelo menos dois r edutores de velocidade 
“quebra-molas” na estrada Teobaldo Luis Machado. Requerimento nº 
199/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA, JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS E CLÓVIS GOMES SALAZAR: Votos de Congratulações ao 
casal de festeiros, Delésio e Gorete Gomes, e Comissão Organizadora 
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pela brilhante festa da comunidade de Tapumes. Pedido de Providência 
nº 157/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta o 
conserto de boca-de-lobo na rua Santo Antônio esquina com a rua 
Dorval ina F. Sírio conforme protocolo nº 2006/1479 d atado de 02 de 
março de 2006. Pedido de Providência nº 158/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Sol ici ta a substi tuição das lâmpadas queimadas na rua dos 
Imigrantes. Pedido de Providência nº 159/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA - Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das estradas que 
l igam as local idades de Arroio do Carvalho, Cartucho até a divisa com o 
município de Caraá. Pedido de Providência nº 160/2006 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento das 

estradas que ligam as local idades de Ribeirão, Ribeirão do Meio e Alto 
Ribeirão. Pedido de Providência nº 161/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da estrada que dá 
acesso à Escola Medianeira na local idade de Boa Vista. Pedido de 
providência nº 162/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a limpeza 
das praças municipais. Pedido de Providência nº 163/2006 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Sol ici ta i luminação públ ica com substi tuição das 
lâmpadas queimadas na rua Renato Ramos Rosa nas proximidades do nº 
66. Pedido de Providência nº 164/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
Sol ici ta a recuperação da estrada municipal  que liga a localidade de Boa 
Vista até a estrada da antena e também l igando ao Sertão do 
Montenegro. Pedido de Providência nº 165/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta a conclusão da rede de esgoto na rua Pedro Silveira 
Braga no bairro Vi la Rica. Pedido de Providência nº 166/2006 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta a reposição de lâmpadas na 
localidade de Costa da Miraguaia e Catanduvinha bem como de suas 
travessas. Pedido de Providência nº 167/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a recuperação da ponte localizada na 

rua Edemar S. Braga em virtude de que a mesma encontra -se em 
precárias condições. Pedido de Providência nº 168/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento na 
estrada da localidade de Vila Palmeira iniciando na RS-030 em frente ao 
antigo posto da Brigada Mi li tar em direção à localidade de Catanduvinha. 
Pedido de Providência nº 169/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta 

o alargamento da rua Oscar Ferreira de Jesus iniciando no Posto de 
Saúde da Cohab até o encontro com a RS-474. Pedido de Providência nº 
170/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a colocação de 
luminárias e de lâmpadas para i luminação públ ica na local idade de 
Lombas. Pedido de Providência nº 171/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta a troca das lâmpadas de i luminação públ ica que estão 

queimadas, local izadas nas ruas Alberto Tedesco e Ildefonso S. Braga. 
Pedido de Providência nº 172/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta 

o conserto de boca-de-lobo na rua Antônio Luiz Collar, próximo à esquina 
da rua Maurício Cardoso. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador 
RENI GERMANO DA SILVA: Sol ici tou, verbalmente, a substi tuição das 
lâmpadas queimadas na local idade de Boa Vista. Referiu -se ao pedido no 
qual solici ta ao Presidente da Corsan informações sobre o programa de 
governo que isenta do pagamento da taxa às residências de até 40 
metros. Lembrou que esta Lei  vigorava no Governo do Alceu Collares, 
favorecendo as famíl ias de baixa renda, que não tem de onde ti rar 
quarenta reais para pagar a taxa da água. Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Sol ici tou, verbalmente, informações sobre o andamento 
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do convênio entre o município e o CREA para que casas, de até 5 0 
metros, fossem isentas das taxas, bem como houvesse o fornecimento 
das plantas às pessoas de baixa renda. Acredita que com esse convênio 
as pessoas deixem de construir sem parâmetros, sem regras, sem 
cadastramento junto ao município. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Referiu-se à Indicação na qual solici ta a desapropriação de uma área de 
terras com aproximadamente 3 ha para investimento de empresa 
promovendo, em contra partida, o incremento da receita através de 
impostos e de empregos gerados à população patru lhense. Salientou que 
há meses vêm trabalhando para que uma empresa do município tenha à 
disposição um local determinado para fazer um investimento na área 
hoteleira, na ampl iação de restaurantes, talvez até um Shopping de 
Fábrica, onde pudesse expor, vender ou proporcionar aos que querem 
vender sapatos fabricados no município, artesanato do município, 
produtos produzidos em Santo Antônio. Ressaltou que no momento em 
que o município cresce, hoje com uma característica exportadora, que 
atrai  empresários de vários segmentos, empresas que estão fazendo 
parcerias com grupos estrangeiros, que às vezes vem ao município 
durante o dia, mas à noi te vão dormir em Porto Alegre porque não há um 
hotel  adequado para recebe-los. Disse ter esgotado todos os meios, 
tendo tentado através do meio imobi l iário, com os corretores de imóveis 
para a aquisição de três ou quatro hectares, tendo encontrado as portas 
fechadas, tentou através do procurador dessa famíl ia, que não reside em 
Santo Antônio, mesmo com a origem daqui, que tem áreas espalhadas, 
próximas à GM em torno de 400 hectares, que tem condições de adquiri r 
áreas. Disse ter conseguido, através do procurador da famíl ia, que o Dr.  
Ferulio Filho tinha o telefone, conseguindo agendar com o mesmo que já 
foi  Deputado e intermediou durante todo o período, abrindo a 
possibil idade de vender a área para a empresa. Sal ientou que a proposta 
inicial  foi  lançada, tendo sido recusada porque queriam um determinado 
valor, foram chamados os empresários, com o consentimento do Prefei to 
e Secretário da Administração, onde os nomes dos empresários foram 
mantidos em sigi lo, tendo chegado a um acordo. Disse que na sexta -feira 
entrou em contato com o procurador que o informou que os proprietários 
acharam o valor baixo, não necessi tam de dinheiro e não vão vender.  
Sal ientou ter argumentado de que seria um investimento de mais de dois 
mi lhões de reais, com financiamento assegurado, um fi lão que é a 
hotelaria nos dias de hoje. Manifestou o seu descontentamento pela 
di f iculdade em se fazer um trabalho para o desenvolvimento do município. 
Sol ici tou ao Prefei to Municipal  que a bem do serviço públ ico, e ao 
desenvolvimento do município, que fizesse um processo de 
desapropriação e doasse a área de terras para a empresa como forma de 
incentivo. Sal ientou que a  indicação que está fazendo tem esse objetivo,  
o de alertar a sociedade de que há empreendedores dispostos a investir 
no município, que querem dar oportunidades de trabalho, com destaque 
aos produtos do município. Lamentou que existem pessoas que não 
pensam dessa maneira, pensam apenas na valorização dos bens, e não 
no desenvolvimento da comunidade. Sal ientou a necessidade da melhoria 
da rótula da RS-474 em virtude dos inúmeros acidentes que vêm 
ocorrendo na ci tada via. Sal ientou também a necessidade de amp l iação 
da RS-474, em virtude da di f iculdade que os ônibus têm de manobrar.  
Não havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 067/2006 –  “DÁ DENOMINAÇÃO A 
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UMA RUA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  JOÃO  
FERREIRA DA COSTA - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 124/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
ESPECIAL REFERENTE AO PLUS DOS RECURSOS DA FARMÁCIA 
BÁSICA DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ASMA E RENITE/HIPERTENSÃO E DIABETES, 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 
2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS  
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 125/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

REFERENTE A SALDO FINANCEIROS DE 2005 DOS RECURSOS DO PIM 
–  PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 
4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 126/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 
PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI 
MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO 
MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimid ade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 127/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO 2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE 
SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 128/2006 –  

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO 
VALOR DE R$ 5.500,00, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E 
SUAS ALTERAÇÕES, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009, LEI MUNICIPAL Nº  4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade co m 
acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 033/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
“Construção de pórticos com i luminação públ ica junto à RS -474 na 
entrada da cidade.” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
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l ideranças. INDICAÇÃO Nº 034/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

“Desapropriação de uma área de terras com aproximadamente 3 ha para 
investimento de empresa promovendo, em contra partida, o incremento da 
receita através de impostos e de empregos gerados à população 
patrulhense”.- Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 035/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

“Parceria com a empresa Univias”. - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças. INDICAÇÃO Nº 036/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- “Isenção da taxa de ocupação de solo cobrada anualmente 

dos taxistas” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Os requerimentos foram colocados, em bloco, em votação, 
não havendo manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade 
com acordo de lideranças. Não havendo pronunci amentos na Ordem do 
Dia o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Reportou-se à participação dos 
Vereadores no Pacto pelo Rio Grande, com o relato dos trabalhos 
efetuados nos grupos, com riqueza de propostas para o desenvolvimento 
do Rio Grande do Sul, como a venda do patrimônio, enxugamento da 
máquina, aparelhamento da máquina com o treinamento do pessoal, 
substi tuir ou transferi r o pessoal, zelo com a coisa públ ica. Acredita que 
deve haver uma conscientização da sociedade rio-grandense, em 
especial , o funcionalismo públ ico de todas as esferas, para que 
respeitassem o dinheiro do contribuinte. Referiu -se a um fato ocorrido 
neste final  de semana, uti l izando o combustível  e equipamentos públ icos 
pagos pelo contribuinte , conseguidos através da consulta popular, ci tando 
o caso do caminhão de bombeiros que, infelizmente, protagonizou um 
desfi le de noivos em cima do caminhão na noite de sábado. Disse que o 
fato lhe causou estranheza, uma vez que esse é um dos caminhões mais  
modernos da América Latina sendo util izado para um desfi le de 
casamento, como se fosse o único no mundo. Manifestou a sua 
indignação pelo absurdo e i rresponsabi lidade de quem autorizou a 
uti l ização da máquina pública que está falida, onde os funcionários 
públicos recebem uma migalha, sem reajuste, fal tando funcionários em 
vários setores. Disse que se fosse a garota verão ou a seleção brasi leira 
seria perfei to, porque o povo brasileiro necessi ta de coisas agradáveis no 
País, mas para um casamento particular , patrocinado pelo cidadão 
comum, não há a menor possibi l idade. Manifestou a sua indignação e 
revolta, solici tando à Mesa que o Comandante do Corpo de Bombeiros 
seja convidado a participar, na próxima segunda -feira, da reunião das 
Comissões para prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido. Salientou 
o Edi l  que quem quer que tenha autorizado, deve ser banido da vida 
pública, porque não pode mais cuidar dos cofres públicos, ou do 
patrimônio públ ico, em virtude de que isso que ocorreu demonstra muita 
i rresponsabi lidade, porque poderia ocorrer um incêndio na mesma hora,  
ou um acidente, onde estariam as viaturas e os profissionais para 
socorrer os cidadãos. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse 

ter participado de uma reunião da Câmara Técnica dos Minerador es, que 
compõe o Conselho Estadual, juntamente com o Vereador Ferul io, onde 
teve o prazer de ver aprovada a minuta de uma resolução que vai 
transferi r a responsabil idade, aos municípios, da emissão de licença 
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ambiental  no que diz respeito à mineração de até uma hectare. Sal ientou 
que, se for aprovado pelo Conselho também a auto l icença municipal . 
Acredita o Edil  que este é o caminho para solucionar o problema dos 
mineradores. Ressaltou que será di fíci l  não passar pelo Conselho, em 
virtude que a Câmara Técnica é a parte crít ica em virtude de que estão 
presentes todos os técnicos das entidades l igadas ao setor. Manifestou a 
sua satisfação porque, juntamente com isso, está aparecendo uma 
solução para o município no que se refere ao problema da di f iculdade do 
transporte do material , em virtude do grande número de estradas de chão 
existentes no município. Ressaltou que esse auto l icenciamento permiti rá 
que o município caia fora da burocracia do licenciamento, acabando com 
o fechamento das pedreiras, que é o ganha pão de muitas famíl ias, onde 
muitos trabalhadores morrem com problemas de pulmão, mas necessi tam 
trabalhar mesmo assim. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Disse que ao participar da reunião, veri ficou uma grande 

vontade da FEPAM em atender os  pequenos, ao contrário daquelas 
pessoas l igadas ao setor privado, como os representantes das 
mineradoras. Sal ientou que o próprio Ministério Públ ico não é muito 
favorável ao auto l icenciamento, como a Prefei tura de Santo Antônio que 
já tem um departamento formado, podendo fornecer o referido 
l icenciamento. Prosseguiu o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Disse ter se deslocado até a CEEE Regional em Osório, com o 
objetivo de veri f icar a si tuação de Santo Antônio que tem, 
aproximadamente, 50 a 60 obras l ic i tadas, algumas fei tas e outras estão 
sendo fei tas até o mês de julho, mais umas 50 obras para serem fei tas 
até o mês de agosto e até o final  do ano mais umas 300 obras serão 
efetuadas. Sal ientou ser esta uma notícia muito boa, em virtude de que 
muitas famíl ias ainda não possuem luz elétr ica em casa. Disse acreditar 
no Manoel, que repassou a real idade do que está ocorrendo com as 
obras. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse que existe o 
Programa de Governo Luz para todos, que a CEEE tem que executar até 
2007. Sal ientou que nos dias de hoje é inadmissível  que uma famíl ia 
permaneça sem luz. Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM: Disse que o dinheiro util izado no Programa Luz para 
todos vem 20% do Governo do Estado, 15% da CEEE, e o restante vem  
da ANEEL. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse 
que, ao veri ficar as respostas da ANATEL, sobre os Telefones Públ icos, 
observou que as respostas são sempre as mesmas de que já existe um 
telefone há cem metros, não coincidindo com a verdade. S al ientou que se 
não quiserem colocar o telefone, que enviem a resposta correta. Lembrou 
que, quando o governador Antônio Bri to privatizou a CRT as pessoas o 
avisaram de que o serviço encareceria e ficaria pior, o que está 
ocorrendo atualmente. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA: Manifestou-se com relação ao que foi  di to pelo Vereador Flávio, 
no que se refere ao desfile de casamento ocorrido no sábado em cima do 
carro do Corpo de Bombeiros, disse que esta Casa tem que tomar alguma 
ati tude. Salientou que foi  procurado por pessoas que se indignavam com 
o mau uso da coisa públ ica, como no Corpo de Bombeiros, na Polícia 
Civil , que já diminuiu bastante, na Brigada Mi li tar, até mesmo com 
veículos do município. Sal ientou que foi  bom o alerta, concordando que o 
comandante do Corpo de Bombeiros venha até esta Casa para prestar 
esclarecimentos sobre o fato ocorrido. Parabenizou o vereador Flávio 
pela Indicação ao prefei to para que desaproprie três hectares de terra 
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para o empreendimento relatado. Sal ientou que o ca minho é este, uma 
vez que o município necessi ta i r para frente. Com relação ao 
pronunciamento do Vereador Manoel sobre o andamento dos processos 
da CEEE, disse que esta Casa necessi ta trabalhar em cima disto, 
alegando que, na medida do possível  a CEEE está  atendendo às 
sol ici tações, em virtude do programa Luz para todos. Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Esclareceu que o Projeto 

Luz para todos somente atinge quem não tem luz. Sal ientou que a CEEE 
está fazendo melhorias. Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que na localidade de Evaristo tem 
projetos iniciados em 2003, mas até o presente momento não foram 
concluídos. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Agradeceu a presença 
das pessoas presentes no Plenário, visto que valo riza o trabalho efetuado 
pelos Vereadores. Referiu-se à Audiência Públ ica do PROCRED ocorrida 
na úl tima quinta-feira, com a presença de todos os Vereadores, com 
exceção do Vereador Ferulio que tinha outro compromisso. Sal ientou que 
a mesma saiu pluripartidária, sendo um evento em que todos tiveram 
participação, em virtude de que este projeto é de toda a população que 
necessi ta de ajuda para que os estudantes possam concluir sua 
faculdade. Ressaltou que a Audiência Públ ica busca fazer uma pressão 
nos Deputados para que se comprometam com o Crédito Educativo 
Estadual que é Lei e, portanto, obrigado a ser cumprido. Informou que foi  
enviada a carta de Santo Antônio a todos os parlamentares e todas as 
Secretarias de Educação para que todos tomem a mesma medida de  
pressionar os Deputados com o objetivo de que a Lei  do Crédito 
Educativo seja cumprida. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que todas as pessoas devem escolher bem os 

parlamentares nas próximas eleições, alertando para que ninguém v ote 
em branco. COMUNICADOS: Sol ici tou a presença de todos os 

Vereadores no dia 30 de maio às 16 horas para a Audiência Pública que 
tratará sobre a regulamentação de Audiências Públ icas. Nada mais a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, onde lavrei  a pr esente ata, que 
após l ida e aprovada segue assinada.  


