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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos três dias do mês de julho de 2006 reuniram-se, ordinariamente, no 
plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: Clóvis 
Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio Jos é Tedesco, Flávio 
Von Saltiél, João Cezar Freiberger de Souza, Luiz Rogério Bier,  
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 vereado res 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 
segundo suplente de Vereador Luiz Rogério Bier prestou o juramento de 
acordo com o que determina a legislação, assumindo a Vereança por 
tr inta dias a contar de 1º de julho de 2006. Dando prosseguimento o Sr.  
Presidente colocou a Ata da 17ª Sessão Ordinária em votação que foi  
aprovada por unanimidade. Fez o uso da Tribuna Livre o Sr. Gedeão 
Meireles de Ol iveira, explanando sobre a expansão de rede da RGE. Em 
ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse a lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 
102/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 103/2006 –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 104/2006 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 156/2006 –  

“SUBSTITUI ENTIDADE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 157/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 
4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 
4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE 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 158/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS  Nº 4.711/2005 
E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE 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 
COMPLEMENTAR Nº 005/2006 –  “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 019/2003, QUE ESTABELECE O CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Poder Executivo.  Of.  
10413064/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 41.758,17 –  Ministério da 
Saúde. Of. informando a celebração de convênio nº 807806/2005 em 
27/10/2005 relativo ao processo nº 23400.009526/2005 -61 com a 
Prefei tura Municipal  de Santo Antônio no valor total  de R$ 27.771,90 
visando atender os alunos matriculados no Programa/modal idade de 
Educação Básica –  Ministério da Educação. Of. informando a celebração 
de convênio nº 844027/2005 em 13/10/2005 re lativo ao processo nº 
23400.009526/2005-61 com a Prefei tura Municipal  de Santo Antônio no 



 2 

valor total  de R$ 27.771,90 visando atender os alunos matriculados no 
Programa/modal idade de Educação Profissional –  Ministério da 
Educação. Of.  nº 1098/2006 –  Comunicamos a al teração por Termo 
Aditivo ao Contrato de Repasse número 159.571 -56 celebrado entre o 
município de Santo Antônio assinado em 19/12/2003 segundo os termos 
do programa Morar Melhor na modal idade Melhoria das Condições de 
Habitabilidade que o MCidades, por intermédio da Caixa Econômica 
Federal , com al teração na contrapartida para R$ 16.557,30 –  Caixa 
Econômica Federal . Of. GAB. nº 001362 –  Resposta ao requerimento nº 
183/2006 do Vereador Ferúl io José Tedesco sol ici tando que sejam 
priorizadas as demandas relativas à Escola Estadual Professora Gregória 
de Mendonça –  Secretaria do Estado da Educação. CT nº 310466/2006 –  
referente ao protocolo nº RT 791160 de autoria do Vereador Ferul io José 
Tedesco –  Brasi lTelecom. CT nº 310486/2006 –  Referente ao protocolo nº 
RT791192 de 23 de junho de 2006 de autoria do Vereador Ferul io José 
Tedesco –  Brasi lTelecom. CT nº 310533/2006 –  Referente ao protocolo nº 
RT791240 de 23 de junho de 2006 de autoria do Vereador João Cezar 
Freiberger de Souza –  BrasilTelecom. CT nº 310431/2006 –  Referente ao 
protocolo nº RT791118 de 23 de junho de 2006 de autoria do Vereador 
Clóvis Gomes Salazar –  BrasilTelecom. CT nº 310360/2006 –  Referente 
ao protocolo nº RT791006 de 23 de junho de 2006 de autoria do Vereador 
Clóvis Gomes Salazar–  Brasi lTelecom. CT nº 310507/2006 –  Referente ao 
protocolo nº RT791214 de 23 de junho de 2006 de autoria do Vereador 
Ferulio José Tedesco –  BrasilTelecom. PROJETO DE LEI Nº 152/2006 –
PODER LEGISLATIVO- “ALTERA OS ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 

4.676 DE 07 DE JUNHO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
PROJETO DE LEI Nº 159/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR “DÁ 

DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” -  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2006  
–  FERULIO JOSE TEDESCO-  “CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA 
PATRULHENSE”. INDICAÇÃO Nº 051/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- “Abertura de uma Escola de Educação Infanti l  
no Loteamento Laureano na localidade de Passo dos Ramos, com o  
aluguel de um imóvel para o funcionamento da mesma.” Requerimento nº 
247/2006 –  PODER LEGISLATIVO- Voto de pesar pelo falecimento do Sr.  
João Souza. Requerimento nº 248/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Sol ici ta a possibil idade de marcar  uma audiência pública com os 
moradores da rua Idel fonso Silveira Braga com objetivo de formar 
parceria para reconstrução do calçamento que se encontra em péssimas 
condições de trafegabil idade. Requerimento nº 249/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to Municipal  a real ização de 

um projeto de rede de luz partindo da rua João Pedroso de S ouza, 
localizada ao lado da Escola Estadual Santo Antônio ligando à Vila 
Laureano. Requerimento nº 250/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Gerente local da CEEE a realização de um projeto de 

rede de luz partindo da rua João Pedroso de Souza,  localizada ao lado da 
Escola Estadual Santo Antônio l igando à Vi la Laureano. Requerimento nº 
251/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta ao Gerente Regional da 
CEEE informações sobre o andamento do Processo do Sr. João de Deus 
Nunes protocolado sob o EI nº  20828/06, com entrada datada em 
14/06/06. Requerimento nº 252/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta ao Ilmo. Sr. Roberto Niederauer o patrolamento o ensaibramento 
da estrada de Arroio da Madeira, Serraria, Porto Ramos, Taquaral , 
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Catanduva Grande e Campo Redondo. Requerimento nº 253/2006 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a Metrovias a limpeza do 
valo existente às margens da rodovia RS-030 entre as paradas 159 e 160 
em Vi la Palmeira no sentido Santo Antônio –  Gravataí. Requerimento nº 
254/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a Brasi lTelecom a 

instalação de um TP na Creche Pinguinho de Gente na rua Pedro B. 
Souza no bairro Bom. Requerimento nº 255/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sugere ao Prefei to Municipal  que quando for aberto o novo 
terminal rodoviário, que seja colocado um ponto para embarque e 
desembarque de passageiros próximo a atual  rodoviária da cidade baixa 
e outro na Várzea. Requerimento nº 256/2006 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA-  Sugere a elaboração de um plano de desenvolvimento da cidade 
al ta no sentido de revi talizar o comércio após a abertura do terminal 
rodoviário no Centro de Compras Gomes. Requerimento nº 257/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a possibi l idade de agendar uma 

audiência com os Vereadores de Santo Antônio da Patrulha visand o a 
agil ização dos processos já encaminhados pela prefei tura municipal  a 
CEEE para eletr i ficação rural  no interior do município. Pedido de 
Providência nº 225/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Substi tuição das 

lâmpadas queimadas no bairro Madre Teresa. Pedido d e Providência nº 
226/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Limpeza da boca de lobo na rua 

Espíri to Santo em frente ao número 77. Pedido de Providência nº 
227/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Solici ta o patrolamento e o 

ensaibramento da estrada Remi Assis na localidade d e Passo do Sabiá. 
Pedido de Providência nº 228/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Sol ici ta 

melhorias na i luminação públ ica da estrada Remi Assis na local idade de 
Passo do Sabiá. Pedido de Providência nº 229/2006 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Sol ici ta a continuação da rede de iluminação pública na 
localidade de Barrocadas; Patrolamento nas estradas da local idade de 
Barrocadas. Pedido de Providência nº 230/2006 –  LUIZ ROGÉRIO BIER- 
Sol ici ta a colocação de uma lombada eletrônica na Av. Paulo Maciel  de 
Moraes em frente à sorveteria Eisberg. Pedido de Providência nº 
231/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a limpeza 

das laterais das ruas (meios-fios) do loteamento Laureano. Pedido de 
Providência nº 232/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a instalação de uma luminária pública próxima à propriedade do 
Sr. Adair Portal , na localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº 
233/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO-  Sol ici ta a reposição de lâmpadas 
na rótula da junção das ruas Edemar da Si lva Braga e João P. da Luz.  
Pedido de Providência nº 234/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR-  Sol ici ta 
o patrolamento e o ensaibramento da estrada Rincão do Alberto, na 
localidade de Miraguaia; Patrolamento e ensaibramento na estrada de 
Tapumes partindo da Igreja até a divisa de Viamão; Patrola mento e 
ensaibramento da estrada do Campestre partindo da RS-474 até o 
Piquete do Chico do Bei jo. Pedido de Providência nº 235/2006 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o término do patrolamento e ensaibramento 
da estrada principal  da local idade de Montenegro  passando por Içara até 
o município de Caraá. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas presentes,  em 

especial  ao suplente de Vereador Rogério Bier que assumiu, por tr inta 
dias, uma cadeira nesta Casa. Elogiou o trabalho efetuado pelo Vereador 
Rogério, destacando a amizade existente entre os Edis. Sal ientou que o 
Vereador é um lutador incansável das causas de Santo Antônio da 
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Patrulha. Lamentou que o Vereador não tenha tido êxi to na úl t ima 
eleição. Manifestou a certeza de que o Edil  fará um excelente trabalho 
durante este período em que estará à frente desta cadeira que, por hora, 
está assumindo. Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta ao Prefei to 
Municipal  que coloque entre as prioridades das paradas, em função do 
terminal rodoviário, uma no centro e outras na várzea, em função de ter  
sido procurado por diversas pessoas. Da mesma forma sol ici tou ao 
Prefei to Municipal  que efetue um plano de desenvolvimento para o 
comércio da Cidade Alta, em função da saída do terminal rodoviário. Em 
aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que 
quanto mais o município se organiza, mais a população ganhará com o 
crescimento do mesmo. Disse que os Poderes consti tuídos do município 
estão se concentrando na Cidade Alta exempl i ficando a Prefei tura, a 
Câmara o Ministério Público e num futuro bem próximo o Fórum. 
Prosseguiu o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Com relação à 

Audiência com o Secretário de Minas e energia, solici ta que esta Casa 
encaminhe o maior número possível  de representantes visando a 
agil ização do processo de eletri ficação rural  para o município. Vereador 
LUIZ ROGÉRIO BIER: Agradeceu as palavras do Vereador Marlon, 

referindo-se ao Expediente do Dia no que toca ao pedido no qual sol ici ta 
a colocação de Lombada Eletrônica na Av. Paulo Maciel  de Moraes. 
Sal ientou que esta é uma luta que vem travando desde a úl tima 
Legislatura uma vez que inúmeros acidentes vêm ocorrendo naquela 
avenida. Ressaltou que esta é uma questão da preservação de vidas que 
podem ser cei fadas. Parabenizou o Vereador Reni por ter se empenhado 
na luta da colocação de uma lombada eletrônica na ci tada Avenida. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR : Cumprimentou o Vereador Luiz 

Rogério Bier desejando sucesso ao mesmo neste período em que 
assumirá uma cadeira nesta Casa. Disse que o mesmo estava gerando 
uma expectativa muito grande pelos elogios que os colegas fizeram do 
trabalho efetuado pelo Edi l . Com relação à lombada eletrônica disse já ter  
se somado ao Vereador Reni e outros vereadores que já sol ici t aram uma 
providência com relação a esta lombada. Informou que já está destinada 
uma verba do COREDE 2005 para que seja implantada uma lombada 
eletrônica naquele perímetro, em virtude da necessidade. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Manifestou a sua satisfação pela presença do 
Vereador Luiz Rogério Bier, dizendo que nesta Casa existem idéias 
divergentes, sal ientando que tudo converge para o crescimento do 
município. Com relação à Lombada Eletrônica disse que todos os 
Vereadores vêm lutando para que essa idéia se  concretize pela grande 
necessidade da mesma. Referiu -se às palavras de um ex-prefei to neste 
final  de semana que informou que todos os dias recebia alguns 
Vereadores para tomar chimarrão no seu gabinete para saber o que 
estava ocorrendo em todos os cantos do município, uma vez que não 
tinha tempo de visi tar toda a região. Acredita que com a vinda do 
COREDE esta lombada venha a se tornar realidade, solucionando o 
problema daquela curva da Av. Paulo Maciel  de Moraes. Sal ientou que o 
município necessi ta de um engenheiro que faça um estudo relacionado 
com o trânsi to, das curvas e lombadas do município. Não havendo mais 
pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Foi colocada em votação a solici tação do Vereador 

Manoel Luiz das Neves Adam de uma l icença de tr inta dias a contar de 04 
de julho de 2006, com fulcro no artigo 16 inciso I do Regimento Interno da 
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Câmara Municipal  de Vereadores - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por una nimidade com 
parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 148/2006 –  “DISPÕE SOBRE 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade 
com parecer da Comissão. PROJETO DE LEI Nº 156/2006 –  “SUBSTITUI 
ENTIDADE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE” –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
157/2006 –  “ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR REDUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS 
ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE 
DISPÕE SOBRE 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 158/2006 –  “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTER A AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2006 A 2009. LEI 
MUNICIPAL Nº 4.784/2005 QUE DISPÕE SOBRE 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 152/2006 –  PODER LEGISLATIVO - “ALTERA OS ARTIGOS 1º, 2º 

E 3º DA LEI Nº 4.676 DE 07 DE JUNHO DE 2005 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. INDICAÇÃO Nº 051/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- “Abertura de uma Escola de Educação Infanti l  no Loteamento 
Laureano na localidade de Passo dos Ramos, com o aluguel de um imóvel 
para o funcionamento da mesma.” - 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 
discussão, não havendo manifestação plenária, foram aprovados por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 006/2006  –  FERULIO JOSE TEDESCO-  “CONCEDE 

TÍTULO DE CIDADANIA PATRULHENSE” –  Baixou na Comissão Única de 
Pareceres. Não havendo manifestação plenária o Sr. Presidente passou 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador LUIZ ROGÉRIO BIER: 
Agradeceu a Vereadora Jacira por lhe ter oportunizado neste mês de 
julho a assumir a Vereança. Da mesma forma agradeceu ao primeiro 
suplente de Vereador Luiz Tadeu das Neves que cedeu a vaga para que 
pudesse assumir. Parabenizou esta Casa pelo trabalho de união e 
harmonia que encontrou, colocando-se à disposição desta Casa para o 
que estiver a seu a lcance. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Manifestou o 
seu pesar pelo não comparecimento do Sr. Aldo Reis, sempre presente 
nas reuniões desta Casa. Acredita que o mesmo, por ser fã do trabalho 
da Vereadora Jacira tenha ficado sentido pela l icença da mesma. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Sol ici tou ao Vereador Ferulio que 
se manifestasse com relação ao que foi  di to na Reunião da ASCAL sobre 
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a RS-030. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que a questão 

relacionada a UNIVIAS se refere ao atendimento da mesma em relaç ão 
ao município de Osório e Santo Antônio, em virtude de uma parceria 
existente entre o município de Osório e a UNIVIAS refere -se ao 
fornecimento de dois mi l  metros cúbicos de saibro. Manifestou a sua 
satisfação pelo sucesso da votação do COREDE que alcanç ou oi to mi l  
votos espontâneos da população patrulhense. Acredita que Santo Antônio 
se destacará na proporção população em números de votantes. Em 
aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse 

que estes números refletem a credul idade da popu lação na seriedade da 
Consulta Popular. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSÉ TEDESCO: 

Saudou o Vereador Rogério Bier, desejando sucesso ao mesmo neste 
período em que estará ocupando uma cadeira nesta Casa. Desejou êxi to 
ao Vereador Manoel Adam à frente da Secretaria Municipal  de Finanças. 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Cumprimentou o vereador 

Rogério Bier, lamentando não poder acompanhar o seu trabalho durante 
este mês, em virtude de estar assumindo a Secretaria Municipal  de 
Finanças. Disse que é obrigação de todos levar a sério tudo o que é 
público, sabendo do peso ao tratar do dinheiro público, mas tendo a 
certeza de que fará jus a confiança que o Prefei to Municipal  lhe confiou. 
Agradeceu aos colegas por terem votado a favor da sua licença. Vereador 
EDUARDO LIMA DE SOUZA: Cumprimentou o Vereador Rogério Bier, 
dizendo ser um prazer trabalhar com o mesmo, em virtude de o mesmo 
ter uma posição fi rme, sempre pensando pelo correto. Lembrou que na 
outra legislatura era funcionário, enquanto que o Rogério era Vereador, 
sempre tratando a todos com muito respeito e simpatia. Desejou ao 
mesmo sucesso neste mês que estará ocupando uma cadeira nesta Casa. 
Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse 
que dia 16 de julho será inaugurado, com uma bonita  festa,  o Salão 
Comunitário do Bairro Bom Princípio. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, especialmente 

o Vereador Rogério Bier que está assumindo uma cadeira nesta Casa. 
Desejou ao mesmo um bom trabalho durante es te período. Da mesma 
forma desejou ao Vereador Manoel um bom trabalho à frente da 
Secretaria Municipal de Finanças. Com relação à Lombada Eletrônica na 
Av. Paulo Maciel  de Moraes, disse que esta Casa tem sol ici tado inúmeras 
vezes providências com relação a  esta Avenida que já foi  palco de 
inúmeros acidentes. Manifestou-se a respeito da votação do COREDE, 
manifestando a sua satisfação pela br i lhante votação, demonstrando que 
a comunidade acredita na Consulta Popular em virtude dos inúmeros 
benefícios que vêm trazendo para o município, como o asfal tamento da 
rua João P. da Luz,  a reforma do hospital , totalizando em torno de seis 
mi lhões de reais para o município. Em aparte falou o Vereador MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM:  Disse que essa verba somente está vindo pa ra 
o município em virtude de que Santo Antônio agora fazer parte do 
COREDE Delta do Jacuí. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse ter visto no fantástico de ontem a denúncia sobre a 

burocracia que está enterrando o projeto de pesquisa das célul as tronco 
que poderiam beneficiar diversas pessoas que andam de cadeiras de 
roda, por fal ta do incentivo do governo. Espera que o Governo Federal 
seja sensível  em l iberar as verbas para as pesquisas na área das células 
tronco. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Desejou boas vindas ao 
Vereador Rogério Bier que, em virtude da licença da Vereadora Jacira, 
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ocupará neste mês uma cadeira nesta Casa. Sal ientou que Santo Antônio 
conseguiu mais votos na Consulta popular do que o município de Porto 
Alegre porque os Porto  Alegrenses não acreditam mais na consulta 
popular por terem sido ludibriados no governo anterior quando do 
orçamento participativo. Acredita que com essa votação expressiva o 
município conseguirá a Universidade Federal e mais alguns projetos que 
estão por vir. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada.  


