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ATA DA 24 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos catorze dias do mês de agosto de 2006 reuniram-se, ordinariamente,  
no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores:  
Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Feruli o 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 23ª 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 126/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 127/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 188/2006 – “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, ALTERA AS LEIS 
MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E SUAS ALTERAÇÕES QUE DISPÕ E 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 189/2006 –  “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 190/2006 –  “ACRESCENTA 

PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO 1º E DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 
2º DA LEI MUNICIPAL Nº 5038 DE 09 DE AGOSTO DE 2006 QUE 
INSTITUI O TURNO ÚNICO NO SERVIÇO MUNICIPAL” –  Poder Executivo 
Ofício resposta à sol ici tação do Vereador Eduardo Lima de Souza sobre o 
Programa Estadual de Fornecimento de Cadeiras de Rodas. Of. nº 
844/2006 –  Of. Apoio ao pedido de doação de equipamentos de 
informática para as Escolas Estaduais de Santo Antônio. Convite em 
comemoração ao Jubi leu de Ouro da Escola Estadual José Martins Correa 
Filho dia 27 de agosto. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
008/2006 –  BANCADA DO PMDB- “Concede Título de Cidadania 
Patrulhense”. INDICAÇÃO Nº 065/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
“Alargamento da rua Alcebíades Franco Antunes, tendo em vista que uma 
parte desta artéria está obstruída, inclusive o passeio público, causando, 
constantemente, acidentes de t rânsi to no local”. INDICAÇÃO Nº 066/2006 
–  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Criação de um Conselho Anti 
Drogas”. Requerimento nº 311/2006 - MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta a reabertura do Posto dos Correios em Barrocadas. Requerimento 
nº 312/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Votos de 
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Congratulações à direção da Escola de Educação Infanti l Bem-Me-Quer 
da localidade de Evaristo pela passagem do 10º aniversário de fundação 
da mesma. Requerimento nº 313/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta 

a repintura das faixas de segurança local izadas no perímetro urbano da 
Rodovia RS-030 em Santo Antônio da Patrulha. Requerimento nº 
314/2006 –  PODER LEGISLATIVO-  Voto de pesar pelo falecimento da Srª 
Paul ina Orídia Gomes de Carvalho. Requerimento nº 315/2006 –  
BANCADA DO PMDB, BANCADA DO PFL, BANCADA DO PDT, 
BANCADA DO PSDB.-  Votos de Congratulações ao Poder Executivo pelo 

sucesso da Festa da Cachaça, do Sonho, da Rapadura e do Arroz.  
Requerimento nº 317/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a 

construção de rede de água na local idade de Portão I.  Requerimento nº 
318/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a Exma. Srª Mi lene 

Gessinger, Juíza de Direi to da 2ª Vara a possibi l idade de abertura de 
seção de votação nos bairros Menino Deus e Assis Brasi l . Requerimento 
nº 319/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR- votos de Congratulações ao 
Jornal Eventos pelo lançamento da primeira edição ocorrida no dia 11 de 
agosto. Requerimento nº 320/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta 
à Juíza Elei toral  a possibil idade de disponibil izar uma urna de votação 
para a Câmara de Vereadores do município. Requerimento nº 321/2006 –  
BANCADA DO PMDB- Votos de Congratulações a Ilma Srª Terezinha de 

Jesus Gomes Rodrigues, Coordenara dos Grupos da Terceira Idade e 
Clubes de Mães pela excelente organização durante a Festa  Nacional do 
Sonho, da Cachaça, Rapadura e Arroz, em trazer um considerável 
número de pessoas integrantes destes grupos originários de vários 
municípios. Requerimento nº 322/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 
Sol ici ta ao Gerente da CEEE informações se existe EI  em nome de 
Ricardo Markowski e qual a si tuação que se encontra. Requerimento nº 
323/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de Congratulações ao 

Delegado de Polícia Sr. Juliano Aguiar de Carvalho, extensivo aos 
funcionários, pelo desempenho na Moenda. Requerimen to nº 324/2006 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a Metrovias e ao diretor do 
DAER estudo para viabi lizar instalação de semáforo junto à rótula da 474 
com RS-030. Requerimento nº 325/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Eroti ldes Gomes 
Cardoso. Requerimento nº 326/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Cardoso da silva 
Monte. Pedido de Providência nº 289/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici ta o calçamento da rua Oscar Ferreira  de Jesus. Pedido de 
Providência nº 290/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a 
recuperação do calçamento da rua dos Imigrantes. Pedido de Providência 
nº 291/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a revisão da 
i luminação pública e troca de lâmpadas queimadas na rua Crescêncio G. 
Flor na local idade de Barro Vermelho. Pedido de Providência nº 292/2006 
–  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento 

da estrada vicinal  da localidade de Roça Grande. Pedido de Providência 
nº 293/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a 

l impeza e manutenção da área do cemitério Municipal  em virtude do 
mesmo estar em péssimo estado de conservação. Pedido de Providência 
nº 294/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta o patrolamento e o 
ensaibramento da estrada Fernando Ferrari  e da rua Cap. José Machado 
da Si lva. Pedido de Providência nº 295/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Sol ici ta melhorias da entrada da estrada da Cancela Preta ao 
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lado do Salão do Cartucho. Pedido de Providência nº 296/2006 – 
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a recuperação da rede de esgoto na 
rua Antônio Ferreira da Luz. Pedido de Providência nº 297/2006 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a recuperação do calçamento da rua 
Arl indo de Fraga no bairro Assis Brasi l . Pedido de Providência nº 
298/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- Sol ici ta a recuperação da ponte 
da localidade de Ribeirão do Meio. Pedido de Providência nº 299/2006 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a recuperação do calçamento 
da rua Francisco Flores Alvarez. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Sol ici tou, verbalmente, a colocação de 
uma sinaleira próxima a Masal, na esquina da rua Alfredo Caetano com a 
Bom Princípio. Referiu-se ao pedido no qual solici ta o alargamento da rua 
Alcebíades Franco Antunes, tendo em vista  que uma parte desta artéria 
está obstruída, inclusive o passeio público, causando, constantemente,  
acidentes de trânsi to no local . Disse já ter conversado com o Vice -
Prefei to com relação ao assunto em questão, mas até o presente 
momento não recebeu resposta. Salientou que nesta rua há um cidadão 
que tomou conta da rua colocando latas velhas, plantou algumas 
bananeiras obstruindo a rua, portanto solici ta o Poder Executivo que 
noti f ique o mesmo, que reti re as latas e as bananeiras. Da mesma forma 
destacou que nesta rua reside um cidadão de bem que não consegue ter 
visibil idade quando tira seu carro da garagem por causa das latas e 
bananeiras colocadas por seu vizinho, correndo o risco de sofrer um 
acidente. Disse que não deixou o cidadão colocar esta questão na justiça,  
acreditando que o Poder Executivo vá tomar as medidas necessárias. 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, 
verbalmente, o patrolamento e ensaibramento e colocação de canos na 
estrada da Catanduva Grande passando pela Escola Doze de Outubro,  
visto que este pedido já foi  protocolado na prefei tura. Sal ientou que este 
pedido foi  solici tado por funcionários da Citral , em virtude da 
precariedade que se encontra a mesma. Referiu -se ao pedido no qual 
sol ici ta a manutenção e conservação do ce mitério municipal , visto o 
mesmo estar em total  desleixo. Ressaltou que no primeiro ano deste 
governo, em 2001, foi  efetuado um belo trabalho no cemitério, onde fez 
Votos de Congratulações às pessoas que organizaram o mesmo. Disse 
que o cemitério é visi tado por inúmeras pessoas. Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Referiu-se à Indicação na qual sol ici ta a 

criação de um conselho Anti  Drogas, devido ao grande número de jovens 
usando drogas em Santo Antônio. Ressaltou que este conselho deve 
fazer parcerias com a Brigada Mi l i tar, com profissionais da área da 
saúde, que possam trabalhar junto às famíl ias, dando apoio e orientação, 
com objetivo de reduzir o consumo de drogas. Sol ici tou a Edi l  a 
colocação de um semáforo na rótula em frente ao Da colônia, em virt ude 
aos inúmeros acidentes que vêm ocorrendo na referida via. Não havendo 
mais pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para 
a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 119/2006 - “DISPÕE SOBRE 
INCENTIVOS ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO, E D Á 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. - Colocado em discussão o Vereador Eduardo 
Lima de Souza pediu vistas ao mesmo pelo prazo regimental . PROJETO 
DE LEI Nº 186/2006 –  “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.393/77, COM ALTERAÇÕES POSTERIORES E AO 
ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 3.905/2002, ALTERADAS PELA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.826/2005” –  Colocado em discussão, não havendo 
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manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável da Comissão Única de Pareceres. PROJETO DE LEI Nº 
188/2006 –  “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 EXE RCÍCIO 
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 189/2006 –  “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 190/2006 –  “ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO  NO ARTIGO 1º E 
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 5038 DE 09 
DE AGOSTO DE 2006 QUE INSTITUI O TURNO ÚNICO NO SERVIÇO 
MUNICIPAL” –  Colocado em discussão manifestou-se a Vereadora 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que a Secretaria da Saúde 
trabalhará em turno integral , havendo revezamento entre os funcionários. 
Em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2006 –  BANCADA DO 
PMDB- “Concede Título de Cidadania Patrulhense”. ALCEU MOREIRA DE 
LIMA- Colocado em discussão manifestou-se o Vereador FLÁVIO VON  
SALTIÉL : Disse que é praxe desta Casa homenagear as pessoas que, de 
uma maneira ou de outra, prestam serviço ao município. Sal ientou que há 
algum tempo sol ici tou o currículo ao Deputado Alceu Moreira, mas tinham 
restrições em dar este título neste ano em função das eleições, mas para 
quem trouxe asfal to, dinheiro para reformas de escolas, casas populares, 
l iberação de projetos para asfal tamento da Costa da Miraguaia, l iberação 
de dinheiro para a implantação do Ensino Médio na Vila Palmeira, 
acredita na necessidade de se homenagear o mesmo enquanto está na 
vida pública. Deseja que o mesmo se eleja e concorra,  posteriormente,  ao 
governo do Estado, pela honestidade, sinceridade e coragem. Da mes ma 
forma disse que outros mereceram receber este título como o Deputado 
Nardes que muito fez por Santo Antônio. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse que o Deputado Alceu Moreira dispensaria o currículo pelo 
que todos conhecem do trabalho que o mesmo vem e fetuando pelo 
município. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA:  Disse acompanhar há 
muitos anos o trabalho do Deputado Alceu Moreira, sendo o mesmo 
merecedor deste título. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA:  Disse que a preocupação da bancada do PMDB em dar o título 

de cidadania ao Deputado Alceu Moreira não procede em virtude do 
grande trabalho que vem sendo efetuado pelo mesmo, merecendo, 
portanto esta homenagem. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA:  
Elogiou o trabalho que o Deputado Alceu Moreira vem fazendo pel o 
município, dizendo ser o mesmo merecedor desta homenagem. Em 
votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. 
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INDICAÇÃO Nº 065/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Alargamento da rua 

Alcebíades Franco Antunes, tendo em vista que uma parte desta arté ria 
está obstruída, inclusive o passeio público, causando, constantemente,  
acidentes de trânsi to no local”. - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças. INDICAÇÃO Nº 066/2006 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- “Criação de um Conselho Anti  Drogas”. - Colocado em 

discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. Os requerimentos, inclusive 
os verbais, foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Não havendo mais pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr.  
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta a 
recuperação do calçamento da Rua dos Imigrantes em virtude da mesma 
estar em péssimo estado de conservação. Com relação aos Votos de 
Pesar pelo falecimento da sua prima -irmã Paul ina Orídia, que foi  mais 
que prima, foi  uma irmã, tendo convivido diretamente com a famíl ia. Disse 
que a mesma vivia com seu irmão no Barro Vermelho, adorava tocar  
violão, participando de todas as festas de igreja, clubes de mães, sempre 
disponível  e com um sorriso para todos. Disse ter a certeza de que D eus 
reservou um lugar para ela que sempre ajudou a todos. Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: Agradeceu, em nome da Bancada do PMDB, 

pela votação favorável desta Casa ao Título de Cidadania Patrulhense ao 
Deputado Alceu Moreira, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo 
em prol  do município. Disse que, independente de partido, ele procura 
sempre atender, sendo muito prático ao dizer se a sol ici tação que está 
sendo fei ta é de sua alçada ou não. Sal ientou que o Deputado sempre 
visi ta o município, veri f icando suas necessidades. Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR:  Disse que a Presidência da Casa concorda com os 
Votos de Congratulações dir igido ao Deputado Alceu Moreira, sendo uma 
presença marcante no município, onde traz inúmeros benefícios à 
comunidade patrulhense. Disse ter participado de uma audiência no 
Ministério Público, na úl tima sexta -feira sobre um problema ocorrido na 
Legislatura anterior, tendo resolvido o mesmo. Sal ientou que, ao 
conversar com a Promotora de Justiça, veri ficou o al to conceito que a 
mesma tem da Câmara Municipal , tendo elogiado o desempenho dos 
Vereadores nas questões apresentadas, principalmente no que se refere 
à RS-030, afi rmando que não abrirá mão do termo de ajustamento de 
conduta. Ressaltou que a promotora também se pronunciará com o 
problema dos caixas dos bancos que não recebem as contas de luz, água 
e telefone. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Elogiou o trabalho do Deputado Alceu Moreira, 

que dispensa apresentações. Desculpou-se com o Vereador Eduardo 
Lima de Souza por não ter comparecido na inauguração do Comitê do 
PSDB, em virtude de estar trabalhando na Festa da Cachaça, do Sonho, 
da Rapadura e do Arroz e 20ª Moenda da Canção. Disse ter participado 
do encontro do PDT, com o Deputado Pompeu de Matos,  de monstrando a 
unidade desta Casa em relação ao desenvolvimento do município. 
Sal ientou que muitas vezes as pessoas lhe chamam a atenção de que os 
Vereadores estão muito bonzinhos, não estando fazendo oposição, mas 
acredita que o tempo antigo já passou, estando o município com a 
necessidade de mudanças, iniciando com a união desta Casa com o único 
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objetivo de fazer o município desenvolver. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Fez o registro da inauguração do PSDB em 
Santo Antônio, bem como a satisfação de  ver o Prefei to Municipal 
acompanhando a Candidata ao Governo do Estado Yeda Crusius. Da 
mesma forma registrou a unidade desta Casa, com a participação de 
diversos deputados que estão trabalhando pelo município e pelo estado. 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Corroborou com as palavras do 

Vereador João Cezar no que se refere à união desta Casa que somente 
está trazendo benefícios para Santo Antônio que é o objetivo maior de 
todos. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a 
presente ata, que após l ida e aprovada segue assinada.  


