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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos trinta dias do mês de outubro de 2006 reuniram-se, ordinariamente, no 

Plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: Clóvis Gomes 
Salazar, Eduardo Lima de Souza, Ferulio 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 solicitou ao Exmo Senhor 
Secretário que realizasse a leitura de um trecho Bíblico na forma de costume. Dando 
prosseguimento o Sr. Presidente colocou a Ata da 34ª Sessão Ordinária em votação 
que foi aprovada por unanimidade. Fez o uso da Tribuna Livre o Sr. José Alfredo 
marques da Rocha explanado sobre o Projeto de Lei nº 231/2006 que Autoriza o Poder 
Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Estadual S.A Agência de 
fomento RS para aquisição de moega de transbordo, com mecanismo de esteira para 
alimentação do compactador e embolsador de resíduos. Em ato contínuo, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse a leitura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 165/2006 – Solicita a retirada e devolução do Projeto de Lei 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos à Empresa E de S. 
Terra” – Poder Executivo. Ofício do presidente do Legislativo, Clóvis Gomes Salazar, 
passando a promulgação do projeto que “Disciplina a participação de alunos da rede 
municipal de ensino em evento cívico e dá outras providências, ao Vice-Presidente 
Flávio Von Saltiél, por questão de coerência, uma vez que foi contrário ao veto. Of. nº 
973/2006 – Respostas a diversos pedidos de providências – Poder Executivo. Of. nº 
172/2006 – Resposta ao pedido de informações de autoria do Vereador Eduardo Lima 
de Souza – CEEE. Of. nº 381/2006 – Resposta ao requerimento nº 342/2006 de autoria 
do Vereador Flávio Von Saltiél – CEEE. Of. nº 11020216/2006 – Informa a liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.029,87 – Ministério 
da Saúde. Of. nº 11020217/2006 – Informa a liberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.667,73 – Ministério da Saúde. Of. nº 
11020215/2006 – Informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde no valor de R$ 8.400,00 – Ministério da Saúde. Of. nº 11020214/2006 – Informa 
a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
48.182,50 – Ministério da Saúde. Of. nº 11020218/2006 – Informa a liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 5.194,48 – Ministério 
da Saúde. INDICAÇÃO Nº 096/2006 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

“Que seja destinado local de embarque e desembarque às pessoas portadoras de 
deficiência física, com fulcro na lei nº 4.180 de 13 de maio de 2006”. Requerimento nº 
398/2006 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Solicita que seja feita ampla 
divulgação na imprensa falada e escrita sobre o convênio efetuado entre o Instituto 
Hospitalar e a CEEE, que possibilita aos usuários autorizar desconto na sua conta 
mensal em prol do Instituto. Requerimento nº 399/2006 – JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações à Comissão Organizadora, 
direção, professores e funcionários das Escolas Estaduais em conjunto com o Cpergs 
pela realização do IV Seminário de Formação de Professores e Funcionários realizado 
entre os dias 22 e 25 de outubro p.p no Espaço Cultural Qorpo Santo. Requerimento nº 
400/2006 – FLÁVIO VON SALTIÉL- Solicita que sejam tomadas providências com 
relação aos andarilhos que retornaram ao município e se instalaram, principalmente na 
Praça Nossa Senhora da Boa Viagem. Requerimento nº 401/2006 – JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Voto de pesar pelo falecimento da Srª Generosa da 
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Costa Pereira. Requerimento nº 402/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Solicita informações sobre a previsão da construção de uma ponte de concreto armado 
na rua Edemar da Silva Braga, localizada no bairro Jaú. Requerimento nº 403/2006 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Solicita informações sobre a previsão do 
funcionamento do canil municipal, em virtude do grande número de animais estarem 
soltos nas ruas. Requerimento nº 404/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Solicita a construção de um poço artesiano na localidade de Tapumes. Pedido de 
Providência nº 416/2006 – RENI GERMANO DA SILVA- Solicita a pintura de uma faixa 
de segurança na rua Mal. Floriano Peixoto, próxima à Farmácia Santa Rita e a 
Delegacia de Polícia, com colocação de placa indicativa; Pintura de uma faixa de 
segurança em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nos dois sentidos da Av. 
Borges de Medeiros com a colocação de placa indicativa. Pedido de Providência nº 
417/2006 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Solicita a revisão da rede de 

iluminação pública com colocação de luminárias e substituição de lâmpadas queimadas 
na rua Luiz Monteiro Souza Filho no bairro Jaú. Pedido de Providência nº 418/2006 – 
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Solicita o patrolamento e o ensaibramento da Travessa 
dos Boeiras, na localidade de Catanduvinha. Pedido de Providência nº 419/2006 – 
MARLON SILVA DE SOUZA- Solicita o patrolamento e o ensaibramento das estradas 
que ligam Miraguaia a Costa da Miraguaia, Catanduvinha e Imbiruçu. Pedido de 
Providência nº 420/2006 – MARLON SILVA DE SOUZA- Solicita que seja efetuada a 
poda das folhagens existentes na rótula da Rs-030 e RS-474 em frente ao Da Colônia. 
Pedido de Providência nº 421/2006 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA – 
Solicita que seja efetuada uma operação de tapa buracos na rua dos Imigrantes. 
Pedido de Providência nº 422/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Solicita a 
colocação de luminárias públicas nas localidades de Tapumes e Cancela Preta. Pedido 
de Providência nº 423/2006 – JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Solicita a 
colocação de proteção nas laterais das pontes situadas na localidade de Ribeirão. 
Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse ter 
recebido ligações de moradores das proximidades da praça da Nossa Senhora da Boa 
Viagem em virtude de estar sendo habitada por um grupo de andarilhos. Salientou ter 
se dirigido até o local com servidor da Câmara para fotografar essas pessoas, 
destacando que entre estes havia alguns jovens que não quiseram aparecer na foto. 
Deixou como sugestão ao Poder Executivo que encaminhe estas pessoas aos seus 
municípios de origem, uma vez que nenhum deles é natural de Santo Antônio. Lembrou 
o acontecimento ocorrido na Venturosa onde um andarilho estrangulou e matou uma 
adolescente. Salientou o edil que esses andarilhos estão tirando o direito das pessoas 
de utilizarem aquela praça para o seu lazer e de seus filhos. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse que na outra oportunidade em que o Edil 
efetuou este pedido, entrou em contato com o Sr. Prefeito que o informou que os 
andarilhos dos outros municípios haviam sido encaminhados aos mesmos, mas os 
daqui não há o que fazer. Concordou com as palavras do Vereador de que alguma 
coisa tem que ser feita. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que o 
problema da praça da Cidade Alta foi resolvido pela polícia que solicitou aos andarilhos 
que não importunassem as pessoas que se dirigiam à Igreja e arredores. Segundo 
informações do Padre Jair a situação já melhorou bastante. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao estado deplorável que se encontram os 
banheiros da Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, por isso a importância da retirada 
imediata desses andarilhos. Referiu-se ao pedido no qual solicita que seja feita ampla 
divulgação na imprensa falada e escrita sobre o convênio efetuado entre o Instituto 
Hospitalar e a CEEE, que possibilita aos usuários autorizar desconto na sua conta 
mensal em prol do Instituto. Salientou que 10% da população não está ciente de que 
pode contribuir com o Instituto. Na mesma linha manifestou-se a respeito da Indicação 
na qual solicita que seja destinado local de embarque e desembarque às pessoas 
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portadoras de deficiência física, com fulcro na lei nº 4.180 de 13 de maio de 2003. 
Salientou que há três anos a lei está em vigor, mas não está sendo cumprida. Disse 
que muitas vezes ouve críticas sobre ao Conselho Municipal de Trânsito, por ser um 
desrespeito com essas pessoas. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 
Cumprimentou o Vice-Prefeito de Taquara presente no Plenário. Saudou o Secretário 
da Administração João Alfredo, o Alexandre da Rádio Comunitária, Miro, Produtores 
Rurais. Referiu-se ao requerimento no qual solicita a poda dos arbustos existentes na 
rótula da RS-030 e RS-474 em frente ao Da Colônia em virtude de estar bloqueando a 
visibilidade dos motoristas que por ali trafegam. Solicitou, verbalmente, em nome da 
Bancada do PP, seja encaminhado ao Gabinete do Deputado Jerônimo para que o 
mesmo marque uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa para que as 
lideranças procedam ao debate do que foi tratado nesta Reunião sobre o Rio dos Sinos 
e Rio Gravataí. A seguir o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: INDICAÇÃO 
Nº 096/2006 – JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- “Que seja destinado local de 
embarque e desembarque às pessoas portadoras de deficiência física, com fulcro na lei 
nº 4.180 de 13 de maio de 2006” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
plenária, em votação foi aprovada por unanimidade. Os requerimentos, inclusive os 
verbais, foram colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, 
foram aprovados por unanimidade com acordo de lideranças. Não havendo mais 
manifestação plenária o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Acredita que esta Casa tem que dar 

respaldo aos Produtores Rurais, salientando que por esse motivo a Bancada do PP 
solicitou a marcação da Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado. 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao pleito ocorrido no último domingo. 
Salientou que num País democrático, as pessoas têm que aceitar os resultados 
apresentados. Referiu-se aos problemas que vêm ocorrendo no Hospital Municipal, que 
corre o risco de fechar, assim como diversos hospitais como Palmares, Viamão e 
Osório que também passam por dificuldades. Segundo as palavras do Presidente da 
República, reeleito no último pleito, a situação da saúde está perfeita, em detrimento do 
que vem sendo veiculado na imprensa. Fez a leitura de uma matéria veiculada no 
Jornal do comércio que aborda os problemas sociais que vêm ocorrendo no País, em 
especial o desemprego. Ressaltou que a crise do agronegócio associada à seca que 
está se avizinhando, causará ainda mais desempregos no Estado do Rio Grande do 
Sul. Destacou que, apesar dos escândalos no governo, o povo reelegeu o atual 
presidente para mais um mandato. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Manifestou a sua satisfação por ter 
participado na Festa do Idoso ocorrida na última semana, lembrando ter a mesma 
iniciado no governo do Dr. Onildo tendo se perpetuado nas demais administrações. 
Com referência à rua João P. da Luz disse que a pintura efetuada no último sábado já 
serviu para que os motoristas diminuíssem a velocidade. Agradeceu a Administração 
Municipal por ter efetuado a referida pintura. Da mesma forma referiu-se ao Pleito 
eleitoral ocorrido no último domingo, destacando a vitória da candidata Yeda Crusius, 
desejando que Deus ilumine-a para que faça um bom governo. Com relação à eleição 
a nível nacional, disse que cabe a todos acatarem a decisão da maioria dos brasileiros, 
desejando ao presidente reeleito que faça um bom governo com maior crescimento 
econômico e menos escândalos. Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, manifestando-se a respeito da 
reunião ocorrida antes da sessão da Câmara. Salientou que o cidadão, em pleno 
século XXI, tem que passar por deficiências por não saber cuidar da sua qualidade de 
vida. Ressaltou o Edil que as pessoas falam muito da saúde mas esquecem da 
doença, que não nasce do nada. Disse ter ficado preocupado com relação ao decreto 
do governador que proíbe a retirada de água dos sinos, mas, felizmente, esta é uma 
resolução de um conselho, que ainda não é uma proibição. Ressaltou ter um 
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comprometimento legal, como representante desta Casa, em um comitê. Disse o Edil 
que é muito fácil chegar agora e penalizar os produtores, que têm de 200 a 300 mil de 
financiamento investido nas lavouras, sabendo que depois não terá o retorno. Salientou 
que há negociação, flexibilização, na tentativa de tentar equalizar para que todos sejam 
beneficiados. Destacou que os produtores não são problemas, e sim o esgoto humano 
que corre para o arroio portão, a cor da água que sai das empresas, dizendo que sai 
antes da captação de Novo Hamburgo que é para tratar a água para o consumo. Disse 
que tem feito cálculos, chegando à conclusão de que nada é mais caro do que a saúde, 
que está custando 22% do orçamento do município. Salientou que resolver este 
problema é mais barato do que gastar na doença.  
 
 
 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao pedido no qual 
sol ici ta a colocação de uma fa ixa de segurança em frente à farmácia 
Santa Rita em virtude de ter havido acidente com vítima fatal  em frente 
da mesma. Com relação à eleição, disse que no primeiro turno votou nos 
candidatos do PDT, mas no segundo turno votou no PSDB. Ressaltou que 
na primeira eleição votou no Lula por acreditar que ele faria o melhor 
pelo País. Espera que a Governadora elei ta, Yeda Crusius, faça um bom 
governo, assim como o Presidente Lula, uma vez que na primeira eleição 
não olhou para o Rio Grande. Com relação ao Hospit al , disse que esta 
Casa tem que encontrar uma solução, juntamente com o Poder Executivo, 
para que não ocorra o fechamento. Sal ientou que o município do Caraá 
deverá ajudar o hospital , uma vez que a população do Caraá é atendida 
no mesmo. Parabenizou a administração pela Festa do idoso ocorrida na 
semana passada. Quanto a reunião ocorrida com os lavoureiros, disse 
que os municípios vizinhos estragaram a qualidade da água com a 
poluição dos rios. Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 

Somou-se aos colegas que se pronunciaram, no que se refere à Festa do 
Idoso, que merecem esta homenagem pela grande contribuição que 
deram e continuam dando à sociedade. Manifestou o seu orgulho por ter 
uma mulher à frente do governo do Estado, bem como por ser gremista.  
Em aparte falou o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM: 
Cumprimentou os funcionários públicos pela passagem do dia do 
funcionário público. Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Referiu-se ao 
plei to ocorrido na data de ontem, dizendo que todos têm que acatar o 
resultado. Acredita que a Governadora elei ta, Yeda Crusius, fará um bom 
governo por ser uma pessoa forte, severa e dura, sendo um fato posi tivo 
quando tiver que lidar com o Presidente Lula. Disse a oportunidade de 
estar Secretário do Município nos dois úl t imos anos do  mandato do então 
governador Olívio Dutra, salientando que o município de Santo Antônio 
não ganhou nada em detrimento dos municípios de Alvorada, Viamão, 
Caxias, Gravataí, onde os prefei tos eram do PT. Agradeceu a Deus que a 
candidata do PSDB tenha vencido , sal ientando que assim o município 
terá chance de receber verbas do Governo do Estado. Manifestou a sua 
alegria por ter visto uma pessoa de cem anos votar, Dona Pequena, 
demonstrando a cidadania, servindo de exemplo a muita gente. Ressaltou 
o seu medo pela eleição presidencial , em virtude da estrutura de governo 
que o Lula poderá montar nestes quatro anos. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada.  


