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ATA DA 27 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos quatro dias do mês de setembro de 2006 reuniram-se, 
ordinariamente, no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes 
vereadores:  Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferul io 
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 26ª 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 135/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 197/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE RECURSOS MERENDA 
ESCOLAR FNDE, DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR DE REPASSE POR 
ALUNO, ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.711/2005 E S UAS 
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. Of. 800/2006 – 
Resposta ao Pedido de Providência nº 276/2006 de autoria do Vereador 
Saturnino Correa da Si lveira – Poder Executivo. Ofício nº 
1674/06/GIDUR/PO –  Informa a l iberação de recursos do Turismo Brasi l  
no valor de R$ 17.952,62 –  Caixa Econômica Federal . Convite para 3ª 
Festa em Louvor ao Sagrado Coração de Maria dia 10 de setembro na 
localidade de Serraria Velha. Requerimento nº 340/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta à Diretora Insti tucional da BrasilTelecom a 

colocação de um telefone públ ico na rua Celestino Cardoso Barcelos no 
bairro Menino Deus. Requerimento nº 341/2006 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta informações de qual a previsão do 
Poder Executivo Municipal  qui tar a dívida com os servidores municipais 
referente ao Vale Refeição cessado em novembro de 2004. Requerimento 
nº 342/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Diretor Presidente da 

CEEE, Sr. Edílson Zart, que realize a troca das lâmpadas incandescentes 
junto às residências das famíl ias cadastradas nos programas  sociais do 
Município, por lâmpadas econômicas. Requerimento nº 343/2006 –  
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM-  Sol ici ta a ANATEL que intervenha 

junto a Brasi l  Telecom que seja viabil izado o serviço de telefonia fixa nas 
comunidades acima de 300 habitantes. Requeri mento nº 345/2006 –  
MARLON SILVA DE SOUZA, RENI GERMANO DA SILVA E CLÓVIS 
GOMES SALAZAR- Votos de Congratulações aos Festeiros, Comissão 

Organizadora, Colaboradores e Comunidade pela grandiosa festa em 
Louvor ao Sagrado Coração de Jesus ocorrido no dia 03 de setembro p.p 
na localidade de Portão I. Requerimento nº 346/2006 –  PODER 
LEGISLATIVO- Sol ici tam ao Delegado de Polícia que informe a esta Casa 
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o número de ocorrências com roubos, furtos e assaltos nos úl timos três 
meses, bem como a quantidade de servido res em atividade e os que se 
encontram em l icença junto a esta Delegacia. Requerimento nº 347/2006 
–  CLÓVIS GOMES SALAZAR –  Sol ici ta a reti rada do ponto de parada de 
caminhões da Av. Francisco José Lopes próximo a CAMAN a fim de 
colocar o mesmo em local mais adequado. Pedido de Providência nº 
326/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a recuperação da 

camada asfál t ica na rua Theobaldo Luiz Machado na local idade de Barro 
Vermelho; Sol ici ta que seja encaminhado cópia desta aos Srs. Marcos e 
Marcone Lauck. Pedido de providência nº 327/2006 –  RENI GERMANO 
DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da estrada partindo 

do viaduto do Casqueiro passando pela localidade de Barro Preto em 
direção à Lagoa dos Barros. Pedido de Providência nº 328/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 
estrada partindo do viaduto do Casqueiro até a localidade de Rincão do 
Capim. Pedido de Providência nº 329/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA- Sol ici ta a limpeza nas laterais e pintura do meio -fio na rua 

Rubens Soares no Loteamento Pindorama. Pedido de Providência nº 
330/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- sol ici ta o patrolamento e 

ensaibramento da rua Oscar Gomes de Carvalho na localidade de 
Miraguaia. Pedido de Providência nº 331/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Colocação de abrigo de ônibus na estrada principal  da 
localidade de Palmeira do Sertão próximo à residência do Sr. Arl indo de 
Souza Borba. Pedido de Providência nº 332/2006 –  MANOEL LUIZ DAS 
NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de boca-de-lobo no cunhal das ruas 

Pedro S. Braga com Pedro E. de Ol iveira, bem como colocação de 
luminária nas referidas ruas. Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Cumprimentou as pessoas presentes 
no Plenário. Referiu-se ao pedido no qual solici ta a ANATEL que 
intervenha junto a Brasi l  Telecom para que seja viabi l izado o serviço de 
telefonia fixa nas comunidades acima de 300 habitantes. Ressaltou que 
há um descaso por parte da Brasi lTelecom no que se refere à telefonia 
fixa no município.  Sal ientou que há muito tempo esta Casa vem 
trabalhando em prol  das pequenas comunidades no que se refere à 
telefonia no interior do município em virtude de ter havido um erro na 
Legislação das privatizações que não determinou a telefonia no interior 
do município. Disse ter f icado l imitado, a cada ano, até o final  do ano de 
2005, que as comunidades acima de t rezentos habitantes teriam que ser 
atendidas. Disse ter sol ici tado, através de requerimento,  informações 
sobre qual a forma de cálculo usado pela Brasi lTelecom para identi ficar o 
tamanho destas comunidades para ter segurança naqui lo que está 
fazendo, mas infel izmente não obteve êxi to. Ressaltou que a resposta 
vinda era de que o sistema uti l izado era o de localidade avaliado pelo 
IBGE. Com relação à local idade de Catanduvinha, disse que em 2004 a 
comunidade possuía em torno de 84 casas multiplicando por quatro 
habitantes cada ul trapassaria os 300 habitantes exigidos pela Legislação, 
mas não sabe que cálculo foi  fei to na Catanduvinha que até o momento 
não recebeu os serviços de telefonia fixa. Disse estar se baseando nas 
informações dadas pelos funcionários da empresa, para ter segurança em 
afi rmar que Barrocadas já têm direi to ao serviço de telefonia fixa, bem 
como Lagoa e Ilha da Agasa da mesma forma. O Ed i l  deixou registrado 
que se a Anatel  não tomar providências, i rá até o Ministério Público 
Federal . Disse que para manter as pessoas morando no interior do 
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município tem que dar condições às mesmas, uma vez que muitos 
negócios são fei tos pela internet que depende da telefonia fixa para 
funcionar. Da mesma forma existe, hoje,  a faculdade aberta que também 
depende da Internet, faci l i tando a vida dos jovens que moram no interior 
do município. Citou que algumas comunidades na RS-030 ainda não 
conseguiram o serviço de telefonia fixa. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Referiu-se ao pedido no qual solici ta ao Diretor Presidente da CEEE, Sr.  
Edílson Zart, que real ize a troca das lâmpadas incandescentes junto às 
residências das famíl ias cadastradas nos programas sociais do  Município, 
por lâmpadas econômicas.  Sal ientou que o objetivo do referido pedido é 
gerar economia para as famíl ias de até 70%. Com relação ao pedido de 
informações ao Delegado de Polícia disse que o mesmo tem o objetivo de 
esclarecer as informações dadas a o Vereador Reni, que não foram 
precisas, de que haveria somente dois funcionários efetivos trabalhando 
na delegacia. Sal ientou que tem o Josimar, o Jorge Collar, o Aguiar e a 
Raquel, sendo que o João Carlos vol ta por esses dias, e mais dois 
reforços que estão chegando. Ressaltou que a Delegacia conta com seis 
policiais e mais o delegado, posteriormente com dois reforços. Disse que 
ainda não é o número ideal, visto que, pelas estatísticas o número correto 
seria de vinte policiais. Acredita não ser este o momento se sol ici tar 
reforços em virtude da vol ta de policiais que estariam de férias. Em 
aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Com relação ao que 
foi  di to pelo Vereador Flávio, sugere que seja suprimido o i tem dos 
reforços para a delegacia de Santo Antônio, com destaque para o 
brilhante trabalho que vem sendo efetuado pela Delegacia de Polícia 
Civil . Ressaltou que esta Casa deveria batalhar junto às respectivas 
autoridades pelo compete aos Vereadores que não seria, neste momento,  
o reforço dos pol iciais. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 
Disse que o trabalho efetuado pela Polícia Civil  em Santo Antônio é 
excelente, contando com o reforço dos antigos funcionários da Caixa 
Estadual como o Di lvo, o Rochinha, o Renatinho e o Tales e os demais 
funcionários que ajudam no andamento do serviço. Vereador MARLON 
SILVA DE SOUZA: Referiu-se ao requerimento no qual sol ici ta a 

recuperação da camada asfál t ica da rua Theobaldo Luiz Machado que vai 
ao encontro da Pedreira São Joaquim, visto ter sido procurado po r 
diversos moradores daquela localidade. Sal ientou que atender à 
sol ici tação dos moradores é um dever do Vereador. Ressaltou que a 
referida via está em péssimo estado de conservação tendo a certeza de 
que o Sr. Prefei to será sensível  em atender o referido plei to. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta a 
reti rada do ponto de parada de caminhões da Av. Francisco José Lopes 
próximo a CAMAN a fim de colocar o mesmo em local mais adequado, em 
virtude que os mesmos atrapalham os comércios. Sal ientou que os 
próprios caminhoneiros necessi tam de um local onde possam ter um 
telefone para contato e um local em que possam ser encontrados. 
Acredita que isso venha ao encontro dos interesses dos comerciantes e 
dos caminhoneiros. Disse ter sido  informado de que há um projeto 
referente a essa casamata que virá beneficiar os caminhoneiros e os 
comerciantes, portanto sol ici ta ao Prefei to Municipal  que retome o 
referido projeto. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do 
Dia o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI 
Nº 196/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Discipl ina a participação de 
alunos da rede municipal  de ensino em eventos cívicos e dá outras 
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providências” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com parecer da 
Comissão Única de Pareceres. PROJETO DE LEI Nº 197/2006 –  “ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, 
REFERENTE RECURSOS MERENDA ESCOLAR FNDE, DEVIDO AO 
AUMENTO DO VALOR DE REPASSE POR ALUNO, ALTERA A S 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 l ideranças. Os 
requerimentos foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação plenária, foram aprovados por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Não havendo pronunciamentos na Ordem do Dia o Sr. 
Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador 
FERULIO JOSE TEDESCO: cumprimentou as pessoas presentes no 
Plenário. Manifestou a importância da Audiência Públ ica ocorrida no 
úl t imo sábado que tratava do Plano Diretor do Município de Santo 
Antônio. Com relação ao baixo número de pessoas presentes na 
Audiência, acredita que se deve ao fato do desencanto pela classe 
polít ica, que acaba atingindo a parte administrativa que visa o regramento 
da sociedade e da comunidade patrulhense. Destacou que a maioria das 
pessoas presentes era do interior do município. Sal ientou que nos 
próximos anos as pessoas se depararão com alguma necessidade frente 
ao município, mas como não compareceram à Audiência Pública 
colocarão a responsabilidade sobre os Vereadores. Ressaltou que o 
papel da imprensa é importante para a divulgação da necessidade do 
comparecimento da comunidade nas decisões do Plano Diretor que 
abrange todos os setores e segmentos da sociedade. Destacou que na 
área da engenharia e arquitetura somente os funcionários da prefei tura 
se fizeram presentes. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que o engenheiro Paulo Coutelle estava presente,bem 
como o Luzardo Cardeal. Da mesma forma concordou com o Edi l no que 
se refere à presença maciça dos representantes destes segmentos na 
Audiência Públ ica. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 

Disse que faz esse registro para que essa Casa faça uma divulg ação nos 
meios de comunicação para que a comunidade participe da Audiência 
Públ ica, em virtude de que o prazo para quem já tem o Plano Diretor, 
caso do município de Santo Antônio, é de dez anos a parti r da publ icação 
da lei . Em aparte falou o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: disse que 
o município de Santo Antônio já conseguiu revisar o Plano que será 
encaminhado a esta Casa até o dia 20 de setembro para que seja 
efetuado o estudo até a votação no dia 10 de outubro. Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: somou-se às palavras do Vereador Ferúl io no que 
se refere à terceira Audiência Pública ocorrida no úl t imo sábado para 
tratar sobre o Plano Diretor do Município. Sal ientou que o Sr. Prefei to 
estava indignado com o baixo número de pessoas presentes na 
audiência. Manifestou a importância desta revisão, uma vez que a 
próximo somente será efetuada daqui a dez anos. Ressaltou que as 
decisões tomadas na audiência influenciarão no cotidiano de cada 
cidadão que tinha direi to ao voto e a opinião. Lamentou que a 
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comunidade não tenha participado. Em aparte falou o Vereador CLÓVIS 
GOMES SALAZAR: Disse que esse foi  um processo muito bem fei to e 
democrático. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Disse 

que hoje uma pessoa l igou para saber o que tinha sido discutido, sendo 
que necessi tava estar presente. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Disse que a Câmara de Vereadores tem a responsabi l idade de marcar  
uma nova audiência pública, onde será efetuada a redação da lei  que 
valerá para os próximos dez anos. Questionou que se houver alguma  
coisa nova que não é contemplado pelo Plano Diretor, se existe alguma 
flexibil idade no Plano para que aconteça a real ização desta mudança. Em 
aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Acredita que deve 

ser fei ta uma nova Audiência Públ ica, ou se for a lgo novo deve ser 
montado dentro do contexto em que já existe dentro do Plano, não 
necessi tando, portanto, de Audiência Públ ica uma vez que o Plano já 
estará em vigor. Prosseguiu o Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 
Agradeceu os esclarecimentos do Vereador Fer ulio. COMUNICAÇÃO DE 
LÍDER: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que nada impede que 

qualquer assunto relacionado ao Plano Diretor ou qualquer outro projeto,  
dependendo da sua envergadura, que a própria Câmara patrocine uma 
Audiência Pública com a participação do cidadão. Em aparte falou o 
Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: Disse que o Estatuto das 

Cidades no seu artigo 40 prevê que o Plano Diretor deverá ser revisto a 
cada dez anos, prevendo uma flexibi l ização. Vereador CLÓVIS GOMES 
SALAZAR: Disse que as pessoas devem votar, não anulando nem 
votando em branco nas próximas eleições, para não correrem o risco de 
deixar os mesmos. Nada mais a tratar , foi  encerrada a presente reunião, 
onde lavrei  a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada.  


