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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte dias do mês de agosto 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, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE SOUZA,  
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA, VALMIR ODONE PIRES. 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 realizasse a lei tura 
de um trecho Bíbl ico na forma de costume. O Senhor Presidente colo cou 
a Ata da 24ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por 
unanimidade. O 2º Suplente de Vereador Orival Rodrigues de Souza 
assumiu a Vereança no Legislativo Municipal  a contar de 20 de agosto de 
2007 em substi tuição ao Vereador ti tular Ferul io Jose Tedesco, que 
l icenciou-se em conformidade com o artigo 16, inciso I do Regimento 
Interno da Câmara Municipal , pelo período de tr inta dias , após prestou o 
juramento em que se comprometeu a cumprir e fazer cumprir a Lei 
Orgânica Municipal , as Leis da União , do Estado, do Município, bem 
como exercer  o mandato sobre a inspiração do patriotismo, da lealdade, 
da honra e do bem comum. Da mesma forma o 3º suplente de Vereador 
Valmir Odone Pires assumiu a vereança, no Legislativo Municipal , a 
contar de 20 de agosto de 2007, em substi tuição ao Vereador Saturnino 
Correa da Si lveira que l icenciou-se por tr inta dias em conformidade com o 
artigo 16, inciso III do Regimento Interno da Câmara Municipal , após 
prestou o juramento em que se comprometeu a cumprir e fazer cumprir a 
Lei  Orgânica Municipal , as Leis da União, do Estado, do Município, bem 
como exercer  o mandato sobre a inspiração do patriotismo, da lealdade, 
da honra e do bem comum. Fez o uso da Tribuna Livre a Sr ª Marlene 
Bri to, Coordenadora dos cursos universi tár ios oferecidos pela 
UNIASSELVI E FUCP que estão sendo real izados no colégio Santa 
Teresinha, com objetivo de apresentar os mesmos. Na mesma l inha fez o 
uso da Tribuna o Sr. João Alfredo da Si lveira Peixoto, Presidente do 
COMUDE, para tratar de assuntos ref erentes à Consulta Popular.  Em ato 
contínuo, o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Ofício Mensagem nº 
123/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 172/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , no 

valor de R$ 93.450,00 al tera as Leis Municipais nºs 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 e suas al terações".  Convite -  
Convida Vereadores para receber uma visi ta dos Prefei tos integrantes do 
Consórcio Pró -Sinos juntamente com a Missão Holandesa à região da 
Bacia dos Sinos, no dia 21 de agosto às 8hs no Plenário Euzébio Barth 
da Câmara Municipal  de Vereadores –  Poder Executivo. Of. 685/2007 - 
Resposta a Indicação 058/07 de autoria do Vereador Adelino Stecanela  – 
Poder Executivo. Of. 711/2007 - Resposta Indicação de autori a do 
Vereador Adel ino Stecanela –  Poder Executivo. Of. 456/2007 -  Informa 



 2 

que o Delegado Jul iano Aguiar de Carvalho permanece rá no Cargo na 
Delegacia de SAP –  Pol ícia Civil . Comunicado nº 008782/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 9.500,00 –  Ministério da Saúde. Comunicado nº 
008783/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.667,73 –  Ministério da Saúde. 
Comunicado nº 008784/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,72 – 
Ministério da Saúde. Comunicado nº 008785/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor 
de R$ 20.000,00 –  Ministério da Saúde. Of. Sol ici tação de Tribuna livre 
no dia 20 de agosto para apresentar  os cursos universi tários  oferecidos 
pela  UNIASSELVI e FUCP NA ESCOLA Santa Terezinha – Marlene Bri to. 
Ofício 2068/2007 - Noti f ica l iberação de recursos financeiros ao Município 
no valor de 21.039,42 –  Caixa Federal . Of. Câmara dos Deputados-  
Informa recursos do orçamento da união destinado ao Munic ípio. 
Comunicado nº CM108712/2007 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 12.852,40. INDICAÇÃO Nº 066/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA -  

“Construção de uma Escola de Educação Infantil  na local idade de Vila 
Palmeira”. INDICAÇÃO Nº 067/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
“Sol ici ta Implantação de mais um turno de quatro horas no Posto de 
Saúde Central ” . INDICAÇÃO Nº 068/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- 

Prorrogação até 31 de outubro para a regularização de débitos e 
pendências cadastrais com as empresas, para que as mesmas possam 
realizar a adesão do cadastro ao Simples Nacional . INDICAÇÃO Nº 
069/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- “Seja adquirida uma área de terras 

visando a implantação do Distr i to Industrial , com a infra -estrutura 
necessária para adequação de empresas, podendo ser uma área ou 
divididas em três áreas de dimensões menores, com amplo e fáci l  
acesso”. Requerimento nº 282/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta ao Senhor João Antônio da Silva, Gerente da CORSAN, o estudo 
da possibil idade de extensão da rede de abastecimento de água na 
localidade de Vila Palmeira, as margens da RS-030 até a al tura da 
residência do Sr. Renato Ramos. Requerimento nº 283/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Senhor João Antônio da Silva, Gerente 
da CORSAN, o estudo da possibil idade de extensão da rede de 
abastecimento de água na localidade de Vila Palmeira, as margens da 
Estrada da Costa da Miraguaia em direção a Catanduvinha . Requerimento 
nº 284/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Voto de profundo 
pesar pelo falecimento do senhor Adão Domingos Fraga, ocorrido 
recentemente. Requerimento nº 285/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosal ina 

Fagundes da Si lva, ocorrido recentemente.  Requerimento nº 286/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos de Congratulações ao Ilmo. 

Senhor Joelson Machado de Oliveira, pelo lançamento do livro Remoendo 
Sonhos. Requerimento nº 287/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

Sol ici ta ao Senhor Delamar Flebbe, Capitão da Brigada Mi li tar, que seja 
realizado rondas noturnas nas local idades de Monte negro, Portão I e 
Portão II . Requerimento nº 288/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Sol ici ta ao Secretário de Estado de Segurança Públ ica que as 

máquinas de caça-níqueis que foram apreendidas em SAP sejam 
destinados os componentes de informática, como CPU, monito res e 
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estabi lizador, às escolas públicas da Rede Municipal  de Ensino. 
Requerimento nº 289/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao 
Exmo. Senhor, Daiçon Maciel  da Si lva, Prefei to Municipal , e a Empresa 
Expresso Catanduva, concessionária da l inha Costa da M iraguaia a Santo 
Antônio da Patrulha, o ajustamento do horário dos ônibus no turno da 
tarde ao horário de entrada e saída dos alunos da Escola Estadual 
Cândido de Barros, na local idade de Vi la Palmeira . Requerimento nº 
290/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  Sol ici ta à diretora Insti tucional 
da Brasi l Telecom, Srª Rita Campos Daute, a extensão da rede de 
telefonia fixa na estrada da Costa da Miraguaia em direção à 
Catanduvinha até a residência do Sr. Bento Machado.  Requerimento nº 
291/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr. 
Paulo César da Si lveira Santos, extensivo a toda comissão Técnica e 
jogadores, pela participação de atletas representando o município de 
Santo Antônio na 1ª Copa Society de Futsete de Capão da Canoa que foi  
organizada pela Federação Gaúcha de Futebol Sete, entre os dias 17 e 
19 de agosto de 2007. Requerimento nº 292/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr. Marcel  van Hatten por ter sido 
elei to Presidente da Juventude Progressista Gaúcha no úl t imo dia 18 d e 
agosto de 2007. Requerimento nº 293/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr. Paulo Roberto Bier por ter sido 

reelei to Presidente Municipal  do Partido Progressista de Santo Antônio da 
Patrulha extensivo a toda Executiva e a todo o part ido. Requerimento nº 
294/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Ilmo. Senhor Marcos 
Picarell i , Presidente do Consórcio Univias –  RS, sol ici tando melhorias no 
acostamento da RS-030, com patrolamento e ensaibramento, na 
localidade de Vila Palmeira, em San to Antônio da Patrulha. Requerimento 
nº 295/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA E ADELINO STECANELA -  
Sol ici ta ao Senhor Valdecir Sapper, Gerente da Agência dos Correios 
local , a l ista de empresas ou pessoas físicas que prestaram serviços a 
esta agência no que se refere ao serviço das Caixas Postais 
Comunitárias das localidades do interior do município . Requerimento nº 
296/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Ilmo. Senhor 

Clemente Krechowieki , Gerente dos Correios da Região Operacional e ao 
Ilmo. Senhor Valdecir Sapper, Gerente da Agência dos Correios Local, 
sol ici tando a inclusão da Rua José de Almeida Carvalho, extensivo a todo 
Bairro Solar, a prestação de serviço de entrega d e correspondência, com 
urgência. Pedido de Providência nº 403/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada ao lado da Escola Rural 

da Aldeia Velha em direção as pedreiras, bem como desentupimento dos 
bueiros. Pedido de Providência nº 404/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Recuperação da estrada denominada 
Travessa dos Nunes em Portão I próximo a fábrica de Côco, com abertura 
de valetas. Pedido de Providência nº 405/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- I luminação pública na estrada denominada 

Travessa dos Nunes em Portão I.  Pedido de Providência nº 406/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da i luminação pública na localidade 
de Aldeia Velha. Pedido de Providência nº 407/2007 –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL- Revisão da iluminação públ ica na localidade de Palmeira do 

Sertão até a localidade de Sertão de Montenegro.  Pedido de Providência 
nº 408/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Revisão da iluminação públ ica na 

localidade de Vi la Casqueiro próximo ao nº 1505. Pedido de Providência 
nº 409/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação da camada 
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asfál t ica da Av.Borges de Medeiros e da rua Mal.Floriano Peixoto. Pedido 
de Providência nº 410/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as local idades de 
Esquina dos Morros, Chicolomã, Tapumes, Lombas, Barrocadas, Rincão 
do Capim, Morro Grande e da cont inuação da Av. Porto Emerim até o 
acesso a RS 474. Pedido de Providência nº 411/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Revisão da i luminação públ ica no bairro 
Lomba da Páscoa. Pedido de Providência nº 412/2007 – JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Solicita a colocação de saibro na Rua Sel istre. 
Pedido de Providência nº 413/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Ensaibramento da estrada da local idade de Arroio do Carvalho 

passando pela localidade de Passo da Forquilha até o encontro com a 
localidade de Evaristo . Pedido de Providência nº 414/2007 –  ORIVAL 
RODRIGUES -  Sol ici ta a reposição das lâmpadas queimadas nas  
localidades de Portão I, Portão II, Lagoa dos Barros e Ilha da Agasa.  
Pedido de Providência nº 415/2007 –  ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta o 
patrolamento e o ensaibramento da estrada da Lagoa dos Barros 
denominada estrada Júl io Brunell i .  Pedido de Providência nº 416/2007 - 
ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento da 

estrada dos Bueiras na localidade de Morro Grande; Patrolamento e 
ensaibramento da estrada da localidade de Rincão do Capim.  Pedido de 
Providência nº 417/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 
levantamento do nível  da estrada do Beco da Rola, próximo à ponte, visto 
que os moradores ficam impossibil i tados de transi tar em dias de chuva.  
Pedido de Providência nº 418/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  Sol ici ta 

a colocação de abrigo na parada em frente à Escola Estadual Cândido de 
Barros nos dois lados da RS-030. Pedido de Providência nº 419/2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o calçamento das Ruas Cristiano 
Machado, Rua Dinarte Cardoso e Rua Pedro Elesbão Si lveira na 
localidade de Vila Palmeira.  Pedido de Providência nº 420/2007 –  
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS-  Real ização, com urgência, da 

operação tapa buracos nas ruas João Pedroso da Luz, Imigra ntes, Mal. 
Floriano Peixoto e Av. Borges de Medeiros . Pedido de Providência nº 
421/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de lâmpadas em 
frente ao nº 1738 na Rua João Pedroso da Luz a ao lado do 
Supermercado da Famíl ia. Pedido de Providência nº 422/2007 - JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Revisão da iluminação e troca de lâmpadas 

queimadas na Rua Avel ino Luiz Ol iveira, Bairro Marumbi . Pedido de 
Providência nº 423/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Patrolamento e ensaibramento da Rua Danton Pasquale da Rosa e das 
demais Ruas do Bairro Lomba da Páscoa. Pedido de Providência nº 
424/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e 
ensaibramento das estradas que l igam as local idades de Chicolumã, 
Tapumes, Lombas, Barrocadas, Morro Grande, Rincão do Capim e 
Esquina dos Morros. Patrolamento e ensaibramento da estrada principal 
do Montenegro passando por Içara até a divisa com Caraá . Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA  o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Referiu-

se ao requerimento encaminhado ao Gerente dos Correios no q ual solici ta 
juntamente com o Vereador Adel ino Stecanela, a l ista de empresas ou 
pessoas físicas que prestaram serviços a esta agência no que se refere 
ao serviço das Caixas Postais Comuni tárias das localidades do interior do 
município. Disse que este serv iço foi  muito importante para a comunidade 
do interior. Da mesma forma referiu -se à Indicação 068/2007 no qual 
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sol ici ta a Prorrogação até 31 de outubro para a regularização de débitos 
e pendências cadastrais com as empresas, para que as mesmas possam 
realizar a adesão do cadastro ao Simples . Sal ientou o Edi l  que esta 
sol ici tação se dá em função que a Lei que promulgou o Simples Nacional 
estipulou um prazo muito curto para as empresas se adequarem, bem 
como para fazerem uma anál ise veri ficando qual a melhor opção, se pelo 
Simples ou por empresa Geral , portanto sol ici tou este prazo para que as 
empresas possam se adequar melhor . Vereador VALMIR ODONE PIRES:  
O Vereador  propôs ao Executivo, através de uma indicação, um projeto 
no qual acredita ser priori tário para o desenvolvimento sócio-econômico 
do município, ou seja, a aquisição de uma área de terra visando à 
implantação do Distr i to Industrial  de Santo da Patrulha. Segundo o Edil , a 
Lei  que trata sobre o assunto, não especifica um local para instalação de 
indústrias. Disse ter entrado com esta indicação por ser um dos seus 
compromissos quando candidato a vereador, bem como por entender que 
desta forma o município atrairá a atenção de grandes empreendedores .  
De acordo com o Vereador há a necessidade de criar um p rojeto de Lei 
prevendo a aquisição de uma área de terra visando a implantação do 
distr i to Industrial , com a infra-estrutura necessária para adequação de 
empresas, podendo ser uma área ou dividida em três áreas de dimensões 
menores, com amplo e fáci l  acesso . Tal medida tem como objetivo a 
instalação de novas empresas e expansão da indústria já existente no 
município, proporcionando a geração de empregos diretos e indiretos, 
principalmente, na cadeia produtiva em todos os setores da sociedade, 
bem como o aumento da arrecadação e o crescimento econômico da 
cidade, aumentando o PIB municipal , através da destinação desta área 
específica, então denominada Distr i to industrial . Sal ientou o Edil  que o 
jovem patrulhense praticamente não tem uma perspecti va de futuro, 
lembrando que seus  fi lhos foram embora. Destacou que o município, hoje,  
pertence a grande POA, por isso o município tem que aproveitar esta 
lacuna, uma vez que o Vale dos Sinos não tem mais espaço para 
indústrias, a grande Porto Alegre também não, então foram criados 
Distr i tos. Disse que Santo Antônio está virgem nesta região, pronto para 
criar o distri to, e este  dará um aquecimento ao comércio na cadeia 
produtiva, porque no momento que criar, todo jovem vai ter condições de 
ter uma oportunidade financeira melhor. Este jovem vai ter condições de 
freqüentar uma faculdade ou curso técnico, condições de  enfrentar o 
mercado de trabalho. As lo jas, assim como o comércio precisarão de mais 
gente, gerarão mais empregos, assim como haverá uma maior 
arrecadação de impostos. Disse não estar apresentando este Projeto com 
prazo determinado, primeiramente  aprova-se o projeto, compra-se a área 
este ano, ou no outro ano, mas tem a lei  na mão. Acredita que os 
recursos para viabil izar este projeto têm que se buscar nas esferas  
Estadual e Federal . Acredita na necessidade de se criar uma  Secretaria 
de Indústria e Comércio que vá buscar as indústrias para o Município . 
Temos bem perto de nós uma multinacional, a GM, que  é uma montadora,  
mas são as terceir izadas que fornecem as devi das peças do carro. 
Manifestou o seu pesar por  não ter nenhuma montadora em SAP, 
destacando que os patrulhenses têm capacidade e condições, mas se não 
há mão de obra especializada,  o município poderá oferecer  cursos. 
Vereador ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: Referiu-se aos pedidos 

relacionados à i luminação pública em Portão I  e II e Lagoa dos Barros.  
Disse saber das di ficuldades por que passa o município, principalmente  
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com os problemas que ocorreram com o reluz onde várias lâmpadas 
foram queimadas e não foram substi tuídas em função da garantia que a 
empresa deu no momento,  mas também não podia deixar de fazer este 
pedido. Da mesa forma referiu-se ao pedido no qual solici ta o 
patrolamento da estrada da Lagoa, que em função das chuvas está 
intransi tável , assim como as demais,  estão intransi táveis. Com relação 
aos correios, disse que as Caixas Postais Comunitárias sempre foram 
mantidas pelos Correios e Governo Federal , mas segundo o Vereador  a 
eleição para presidente passou, e as localidades foram banidas deste 
processo. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou os Vereadores 
Odone e Orival  por terem assumido uma cadeira n o Legislativo Municipal . 
Disse que ambos os Vereadores já trabalharam nesta Casa, tendo muito 
que ensinar a todos. Cumprimentou os Vereadores Ferul io e Saturnino 
por terem cedido a vaga aos colegas. Sol ici tou que o pedido no qual 
sol ici tou o reaproveitamento do Prédio da Caixa Econômica Estadual seja 
desengavetado, uma vez que ao ler diversas matérias veiculadas nos 
jornais, pôde veri f icar que a governadora está demitindo diversos 
funcionários em diversas áreas, por conta da crise por que passa o 
Estado do Rio Grande do Sul. Sal ientou o Vereador que este prédio 
poderia comportar diversos órgãos do Estado que estão pagando aluguel 
como Corsan, Ceee, Emater, Irga, Polícia Civil , Ipê. Propôs o Edil  que, 
juntamente com o Sr. Prefei to Municipal , seja marcada uma audiência 
com o Secretário de Administração e Recursos Humanos para que este 
prédio seja reaproveitado. Sal ientou que o Delegado Guerreiro, dias 
atrás, informou que Santo Antônio poderá ser incluído na construção de 
um prédio para a Delegacia de Polícia . Segundo o Vereador , se o 
Governo do Estado necessi ta economizar, então  o prédio da Caixa 
Econômica seria perfei to, uma vez que está localizado na par te central do 
município, podendo ser de grande util idade para estes órgãos. Disse já 
ter recebido resposta, no final  do outro mandato, de que a reforma do 
prédio iniciaria, mas até o presente momento nada foi  fei to. Disse ter sido 
procurado por muitas pessoas sol ici tando a recuperação das estradas, 
mas com as chuvas decorrentes dos úl t imos dias, achou melhor esperar 
alguns dias. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou os 
Vereadores que assumiram uma cadeira no legislativo Municipal , Odone 
Pires e Orival  Rodrigues, desejando sucesso aos mesmos. A ampl iação 
do atendimento do Posto de Saúde Central , com a adoção de mais um 
turno de quatro horas, foi sugerida pelo Edil , uma vez que em novembro 
do ano passado, já  havia sido encaminhada uma indicação ao Executivo 
para implantação de um Posto de Saúde 24 horas, em Santo Antônio da 
Patrulha. Sem receber um posicionamento por parte do Prefei to, o Edi l 
decidiu apresentar uma contraproposta. Disse o Vereador que na época 
havia fei to uma mobi l ização, motivado pelo sucesso da medida adotada 
no município de Taquara. Diante de uma negativa da então Secretária de 
Saúde, Nara Diedrich, que apontou a inviabil idade da implantação pelos 
al tos custos, o Vereador optou então pela extensão do horário. Segundo 
o Vereador o posto funcionaria mais quatro horas, além do horário 
normal, não sendo um atendimento com toda a capacidade do posto. 
Desta forma, não precisará  uti l izar todo o contingente de profissionais, 
porque as emergências continuariam sendo atendidas pelo Insti tuto 
Hospitalar. Ressaltou que para tanto seriam suficientes dois médicos , 
dois enfermeiros, um motorista, u m atendente e um guarda noturno. De 
acordo com o Vereador, a sua intenção com a proposta de prorrogação do 
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horário é de se viabil izar o atendimento àqueles cidadãos que acabam 
ficando impossibi l i tados de comparecer no posto de saúde durante o 
expediente normal, por di ferentes fatores. Para o vereador a população 
ficaria satisfei ta com a extensão do atendimento. Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou os Vereadores Odone Pires e 

Orival  Rodrigues que assumiram uma cadeira nesta Casa. Referiu-se ao 
pedido na qual solici ta a recuperação de diversas estradas do interior do 
município, assim que o tempo melhore bem como a recuperação da 
camada asfál t ica da Av. Borges de Medeiros e Rua João P. da Luz . Da 
mesma forma referiu-se ao pedido no qual solici tou ao Secretário da 
Segurança a possibil idade do reaproveitamento d os componentes de 
informática, como CPU, monitores e es tabi lizador, das máquinas de caça-
níqueis que foram apreendidas em SAP, que sejam destinados às escolas 
públicas da Rede Municipal  de Ensino, proporcionando de uma maneira 
mais ágil  a inclusão digi tal nas escolas. Referiu-se aos Votos de 
Congratulações destinados ao Dr. Paulo Bier por ter sid o reelei to 
Presidente do Partido Progressista, em virtude de sua honestidade e 
maneira correta de agir. Vereador ADELINO STECANELA: Com relação 
aos Correios disse que já havia fei to, na semana passada, proposição 
semelhante ao Poder Executivo para que info rmasse a esta Casa o 
motivo deste serviço não estar  sendo prestado às comunidades. 
Manifestou a sua surpresa por já ter recebido resposta do Executivo 
relativa ao pedido. Disse que as comunidades ficaram sem a prestação 
deste serviço, que trazia grandes benefícios às comunidades do interior. 
Segundo informações do Gerente dos Correios  este trabalho era prestado 
até 2005, mas por uma medida do Tribunal de Contas, uma Estatal  não 
pode mais fazer convênio com pessoa física, mas sim com o município, 
por isso sol ici tou que o município fizesse convênio com os Correios vindo 
beneficiar as comunidades do interior. Espera que o Poder Executivo seja 
sensível  às necessidades destas comunidades efetuando o convênio com 
os correios. Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Desejou as boas-

vindas ao vereador Odone e ao vereador Orival , colocando a mesa dos 
trabalhos da Casa à disposição para esclarecimentos. Quanto aos 
Correios, lembrou ter fei to um pedido para que fosse entregue as  
correspondências no loteamento Solar,  mas de acordo com a resposta 
dos Correios, não poderiam proceder à entrega de correspondência  
porque as ruas não têm nome. Segundo o Vereador, na ocasião em que a 
resposta foi  encaminhada a esta Casa, da Tribuna falou que se fosse por 
este motivo, os Correios não ent regariam correspondência na metade das 
ruas do município. Quanto aos pedidos efetuados nesta Sessão disse 
saber que em função das chuvas fica mais di fíci l  a conservação das 
estradas, mas as Avenidas Marechal Floriano e Borges de Medeiros estão 
em péssimo estado de conservação. A seguir o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 137/2007 -  
“Estabelece Normas à l icença especial  para a exploração do serviço de 
transporte público de passageiros da categoria individual - Taxi-, na área 
do Município e dá Outras Providências” –  Colocada em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovada por cinco votos 
favoráveis e três votos contrários dos Vereadores Marlon si lva de Souza, 
Jacira Conceição dos Santos e João Cezar Freiberger de Souza. 
Colocado o Projeto de Lei nº 137/2007 com a Emenda em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por cinco votos 
favoráveis e três votos contrários da Marlon Si lva de Souza, Jacira 
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Conceição dos Santos e João Cezar Freiberger de Souza.  PROJETO DE 
LEI Nº 172/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , no 
valor de R$ 93.450,00 al tera as Leis Municipais nºs 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 e suas al terações"  – 
Colocado o Projeto em discussão, não havendo manifestação Plenária, 
em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças. As 
Indicações, bem como os requerimentos, foram colocados em bloco em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foram 
aprovados por unanimidade. Não havendo pronunciamentos o Sr.  
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em 
especial  o advogado Geraldo Barcelos. Dirigiu -se ao Presidente da Casa 
dizendo que, por diversas vezes, os Vereador es uti l izam este instrumento 
que são os expedientes encaminhados pelos Edis, como também do 
espaço da Tribuna da Casa, onde as posições que se tomam têm 
encontrado eco, porque as pessoas assistem às reuniões, vão contando 
uns para os outros, as emissoras de rádio que estão sempre presentes,  
acabam divulgando estas posições não só no município, como também no 
Estado, e além fronteiras do Rio Grande.  Segundo o Vereador, rei teradas 
vezes, todos os Vereadores fazem várias críticas, de determinadas 
ati tudes de pessoas e de grupos. Lembrando que a úl t ima crít ica efetuada 
da Tribuna diz respeito a  um grupo chamado de sem terras ou de 
camponeses se inti tularam sem terras,  que nunca pegaram numa enxada, 
camponeses que nunca conheceram o campo ou que pelo menos nunca 
trabalharam e incendiaram um veículo da RBS, quando fazia cobertura de 
umas invasões por aí a fora, mais precisamente quando trancaram uma 
rodovia, apedrejaram, quebraram, incendiaram, ameaçaram, e assim 
várias propriedades que eles têm fe i to as invasões, de cidadãos que 
adquiri ram com o seu suor, pelo trabalho ou pela herança, destruindo as 
propriedades, as instalações, as plantações, viveiros de eucal iptos, onde 
várias empresas estavam se instalando no Estado , apostando mais 
precisamente na metade sul  e outras empresas de pesquisas. Sal ientou 
que esses sem terra t i ravam o direi to de i r e vir do cidadão, assegurado 
pela consti tuição, t i ravam o direi to de propriedade assegurado, dando 
início a uma movimentação, principalmente dos cidadãos que tinham 
propriedades, que eram produtores, que eram lati fundiários. Destacou o 
edil  que jamais se sonha, jamais se imagina que quando os rural istas, os 
proprietários se movimentavam para cri ticar essas ações, que um dia isso 
pudesse ser fei to na nossa terra . Disse que a sociedade que procura os 
Vereadores, protestando, revol tada,  quando as coisas não acontecem, 
dando como exemplo a luta para conseguir que o município recebesse os  
Royalties pela passagem dos canos da Petrob ras, mas que, infel izmente,  
não logrou êxi to com isso, enquanto que Osório, Tramandaí faturam um 
absurdo, talvez só com esses Royalties , dá mais do que o município de 
Santo Antônio fatura com toda a arrecadação. Destacou o Edi l  que, por 
úl t imo, a Petrobrás investiu em bombeamento para o petróleo, na 
localidade de Miraguaia, para ser mais rápido e ági l  para o 
processamento na refinaria Alberto Pasqual ini . Disse que contam com 
120 funcionários construindo, existindo  um movimento pesado de 
veículos, mas, mesmo que coloquem material  na estrada, como também a 
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Prefei tura coloca, não consegue comportar a demanda de veículos. Disse 
saber que a Petrobrás tem um plano pra isso de, inclusive asfal tar, 
porque uma multinacional brasileira, que está espalhada pelo mundo 
inteiro, sendo a maior empresa que este País  tem, uma das maiores do 
mundo, se propondo a ajudar uma escola, a reformar,  para dar melhores 
condições. O Edi l  manifestou a sua indignação com um grupo de 
produtores de Stº Antº,  sendo que um deles recebeu Votos de 
Congratulações na úl tima sessão, proposto pelo Vereador Marlon, 
meteram as máquinas e fecharam esta estrada, proibindo a Petrobrás de 
passar. Disse que uma empresa deste porte, espalhada pelo mundo, que 
é um patrimônio nacional , controlada pelo Governo Federal , impedida de 
trabalhar, porque dois, ou três foram fazer um ato porque estavam 
prejudicando a estrada. Acredita o Edi l  que este  foi  um ato pol ít ico, de 
mau gosto, sem pensar, principalmente nas conseqüências , pensando, 
talvez, em atingir o Prefei to, mais precisamente o Secretário de Obras, só 
que isso se espalhou, isso é motivo talvez, como é uma empresa deste 
porte, de investigação, motivo de saber as causas, que pode até 
compl icar a vida destas pessoas que fizeram, pode ndo ter  até uma polícia 
federal  para investigar. Manifestou a sua indignação uma vez que esta  
Casa briga para vir as coisas para o município, e quando consegue, por 
misturar pol ít icas, por ranço que ainda tem gente que tem,  pessoas agem 
desta forma. Destacou a bonita declaração efetuada pelo Dr. Paulo Bier, 
que é um cidadão de bem, quando recebeu, na convenção do partido, a 
visi ta do Vereador Ferulinho, do Vereador Reni, ex -Prefei to Ferul io, 
dizendo que Santo Antônio está di ferente, as pessoas evoluíram, são 
amigos, são parceiros do município, querendo dizer com isso que não 
interessa se é partido A ou B que está no Governo, tem que se unir. 
Acredita que estas pessoas que fizeram este absurdo de fechar a 
estrada, realmente não conhecem polí t ica, não conhecem a real idade do 
município, e talvez só olhem pra frente , não olhem bem à frente, não 
olhem mais adiante, não olhem para os lados, nem pra trás. Deixou 
registrado seu protesto para a posteridade . Disse que não se admitem 
mais pessoas mal intencionadas, pessoas que não param pra pensar,  
pessoas que querem ti rar proveito, mais pol ít ico , ou econômico quem 
sabe de si tuações como a que foi apresentada anteriormente.  Acredita 
que essas pessoas poderiam ti rar algum proveito  econômico depois com 
a estrada asfal tada, quando tiverem suas terras mais valorizadas. Disse 
que faz este protesto em sol idariedade aqueles que lutaram por uma 
unidade da Petrobrás, quer um gasoduto, ou quer uma unidade de 
bombeamento, que vai  gerar impostos, principalmente imposto sobre 
serviços para o município, vai gerar empregos, onde muita gente já está 
trabalhando, posteriormente com coisas mais modernas dará pouco 
emprego, mas hoje está dando mais empregos,  uma vez que o pessoal 
está consumindo em Santo Antônio . Reforçou a sua opinião de que, 
quando esta Casa analisar uma concessão de Votos de Congratulações 
ou de Título de Cidadania ou Eméri to ,  os Vereadores têm que pensar pra 
quem vai ser dado, por que poderão receber o título na segunda, mas  na 
terça poderão dar prejuízos para o município, fechando estradas, 
principalmente para uma companhia do porte da Petrobrás. Vereador 
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: Agradeceu ao Vereador Ferulinho que 
se l icenciou para que o Vereador pudesse assumir uma vaga nesta Casa. 
Disse saber da di f iculdade em subst i tuí -lo, mas as dúvidas que tiver , 
procurará a Mesa da Casa. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Desculpou-
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se por não ter cumprimentado o Presidente, os Vereadores e demais 
pessoas presentes no Plenário, quando pronunciou -se na primeira parte 
da Sessão. Disse que pretende fazer um trabalho conjunto com os Edis,  
não estando nesta Casa para confrontar ninguém. Sal ientou o Edi l  que 
todos os Projetos que vierem do Executivo, estará pr onto a estudá-los e 
aprová-los, mas o que vierem de encontro aos interesses da sociedade, 
não poderá aprová-los. Sal ientou o Vereador que a força do Poder 
Legislativo é muito grande, mas para se ter um Poder Legislativo forte, os 
representantes também têm que ser fortes, do contrário correrão o risco 
do Poder Executivo tomar conta.  Disse que o Prefei to Municipal  tem a 
Câmara de Vereadores para fiscalizar os seus atos , ao lado tem o 
Tribunal de Contas, do outro lado a Promotoria Públ ica , todos regidos 
pelo que consta na Consti tuição Brasi leira. Agradeceu as palavras dos 
Vereadores que o antecederam, em especial  ao Vereador Marlon, uma 
vez que tem grande respeito por seu pai. Disse que veio para trabalhar, 
apresentando projetos, mesmo com um tempo curto. Sal ientou que na 
próxima semana apresentará o projeto da Vi la Olímpica que poderá 
acoplar as finais do Campeonato Municipal , a Moenda, Rodeio Crioulo. 
Quando foi  construído o Ginásio na Administração do Dr. Ferul io, era 
Secretário de Obras e Presidente do Conselho Municipal de Esportes. 
Sal ientou o Vereador que para os padrões da época era uma grande obra,  
hoje é meramente um galpão, não comporta mais. Lembrou que na époc a 
10 hectares de terra seriam desapropriados para a construção de uma 
Vi la Olímpica, com pista atlética, quadras polivalentes, piscinas . 
Lamentou que esta área de terras não tivesse sido desapropriada, porque 
atualmente não tem como fazer. Com relação à Lagoa dos Barros, disse 
que já tem uma Lei como Parque de Reserva. Sugeriu ao Sr. Prefe i to que 
aproveite a área localizada atrás da Agasa  como ponto de apoio para a 
Free-Way, com a consti tuição de um hotel , um restaurante,um 
restaurante, uma borracharia, uma  farmácia, até um hel iporto para 
atender os acidentes ocorridos na Free -Way. Sal ientou o Vereador que 
poderá ser efetuado em forma de comodato, f icando o município isento de 
gastos, mas com um aumento de arrecadação. Disse o Vereador que 
entrará com Projetos referentes à criação de uma rótula em frente à 
lancheria Cruzeiro visando desafogar o trânsi to da Av. Cel. Victor Vi l la 
Verde, bem como, projeto para as pedreiras.  Sol ici tou à Mesa da Casa 
que efetue um convite ao Secretário de Finanças para que compare ça a 
esta Casa para tratar sobre a estrutura orçamentária do município.  
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: 

Desejou boas vindas aos colegas Vereadores que assumiram uma cadeira 
nesta Casa. Parabenizou o Partido Progressista pela escolha d a nova 
Executiva do Partido. Da mesma forma parabenizou o PSDB que elegeu, 
no úl timo domingo, o novo Diretório, reelegendo para Presidente a Ex -
Vereadora Carmem Carol ina. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Agradeceu as palavras do Vereador Eduardo em nome da Bancada do 
PP, parabenizando o PSDB pela escolha do diretório, bem como pela 
reeleição da Ex-Vereadora Carmem Carolina. Vereador RENI GERMANO 
DA SILVA: Congratulou-se com o Vereador Eduardo, dizendo ter fei to 
uma visi ta de cortesia ao PSDB quando da escolh a do diretório. Da 
mesma forma cumprimentou a Bancada do PP pela eleição do Diretório, 
bem como pela reeleição do Dr. Paulo Bier para Presidente do PP. 
Convidou todos os colegas, a pedido do Prefei to Daiçon, a participarem 
de uma reunião com um grupo inti tulado Missão Holandesa, onde será 
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debatido assunto referente à Bacia do Rio dos Sinos, às oi to horas no 
Plenário Euzébio Barth. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente 
reunião, onde lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue 
assinada.  


