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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 
sol ici tou ao Exmo Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um trecho 
Bíbl ico na forma de costume. Dando prossegu imento o Sr. Presidente 
colocou a Ata da 39ª Sessão Ordinária e da 40ª Sessão ordinária que 
foram aprovadas 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 183/2006 datado de 08 de dezembro de 2006 – 
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
271/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE INFRA-
ESTRUTURA DO TRANSPORTE –  CIDE, 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. Ofício 
Mensagem nº 186/2006 –  sol ici ta a reti rada e devolução do projeto de Lei 
encaminhado através do ofício 183/2006 –  Poder Executivo. Ofício 
150/SMSAS –  Resposta à Indicação nº 094/2006 referente à realização 
de convênio com cl ínicas de desintoxicação aos portadores de 
dependência química, alcool ismo e drogas, de autoria da Vereadora 
Jacira C. dos Santos. Ofício nº 935/2006 –  Agradecimento aos Votos de 
Congratulações de autoria dos Vereadores Marlon S. de Souza e Fe rulio 
José Tedesco –  Conselho tutelar. Of. encaminha recursos do orçamento 
da união destinados aos municípios em 2006 –  Câmara dos Deputados. 
Of. circ. 699/06 –  Convite para a Sessão de Diplomação da 52ª  
Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado do R GS –  Jerônimo 
Goergem. Ofício Seplan 1280/2006 –  informa que a Secretaria do 
Planejamento, através do Projeto Escola de Fábrica, está organizando o 
Natal  solidário para crianças de baixa renda que será realizado no dia 16 
de dezembro de 2006 –  Poder Execut ivo. Of. convi te para participação da 
promoção Banco de Óculos do Brasil , promovida pelo Lions Clube do 
Brasi l . INDICAÇÃO Nº 107/2006 –JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA -  “Seja efetuado o transporte escolar para a turma da noite dos 
alunos do Ensino Médio e Magistér io da localidade de Campestre e 
Região a parti r de 2007”. Requerimento nº 451/2006 –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Pinheiro dos 
Santos. Requerimento nº 452/2006 –  MANOEL LUIZ DA SNEVES ADAM- 
sol ici ta a colocação de abrigos de ônibus nas paradas existentes na rua 
Francisco Borges de Lima e nos bairros Vi la Rica e Cohab. Requerimento 
nº 453/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- MANOEL LUIZ DAS 
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NEVES ADAM- Sol ici ta o calçamento da rua Pedro Gil  de Ol iveira no 

bairro Vila Rica até o encontro do calçamento da rua São Manoel no 
bairro Cohab. Requerimento nº 454/2006 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 

Sol ici ta ao Secretário de Estado da Segurança, Sr. Omar Amorim, que 
disponibil ize para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio uma esta ção 
com ki t para confecção de carteiras de identidade digi talizadas. 
Requerimento nº 455/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 

Congratulações a Ilma. Senhora Maria Eugênia Telles Maciel  por ter sido 
agraciada com o prêmio Destaque empresarial  Rural  do RGS  na FARSUL 
no dia 04 de dezembro p.p. Requerimento nº 456/2006 –  MARLON SILVA 
DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Ilmo. Sr. Celso Bernardi por ter 

sido agraciado como Título de Cidadão Honorífico Porto -Alegrense. 
Requerimento nº 457/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 

Congratulações ao Ilmo. Sr. Ivandre Medeiros, coordenador do PTB na 
Assembléia Legislativa do Estado, por ter intermediado uma audiência 
deste Vereador com o Senador Sérgio Zambiasi  em Brasíl ia no dia 23 de 
novembro p.p.  Requerimento nº 458/2006 –  BANCADA DO PMDB- votos 

de Congratulações a todos os engenheiros de Santo Antônio pela 
passagem do dia do Engenheiro que ocorre na data de 11 de dezembro 
de 2006. Requerimento nº 459/2006 –  PODER EXECUTIVO- Votos de 
Congratulações aos organizadores  do 22º Rodeio Crioulo Nacional de 
Santo Antônio ocorrido nos dias 08, 09 e 10 de dezembro p.p.  
Requerimento nº 460/2006 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- votos de 

Congratulações à comissão organizadora da Festa em louvor a Nossa 
Senhora da Conceição. Requerimento nº 461/2006 –  EDUARDO LIMA DE 
SOUZA- Votos de Congratulações ao casal Manoel Antunes Pinto e Julia 
Martins Pinto (Tio Manequinha e Tia Jul ia), bem como a toda sua famíl ia, 
pela comemoração dos 70 anos de casamento ocorrido no dia 10 de 
dezembro p.p. Requer imento nº 462/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA- Sol ici ta a reposição das pedras i rregulares na rua Bahia. 
Requerimento nº 463/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta informações de qual a previsão para o término do calçamento 
com pedra i rregular na rua Alberto Pasqual ini . Requerimento nº 464/2006 
–  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- sol ici ta informações de como está a 
si tuação da negociação com a ANATEL para que Santo Antônio tenha o 
sinal , principalmente, da TV COM e SBT, em virtude que a maior parte  do 
município não possui este serviço com qual idade. Requerimento nº 
465/2006 –  BANCADA DO PMDB E CLÓVIS GOMES SALAZAR- Votos de 
Congratulações a toda a equipe da administração municipal  que 
organizou a inauguração e participou do projeto de implantação de  uma 
sede para o Centro da Cidadania e conseqüentemente para o projeto Pé 
Quente. Pedido de Providência nº 487/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM- sol ici ta a revisão da iluminação pública nos bairros Bom 

Princípio, cohab e Vila Rica. Pedido de providência n º 488/2006 – 
MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- Sol ici ta a colocação de luminárias na 

estrada que l iga as localidades de Miraguaia e Passo das Moças. Pedido 
de providência nº 489/2006 –  MANOEL LUIZ DAS NEVES ADAM- sol ici ta 

a colocação de canos de esgoto fluvial  na vi la existente na comunidade 
de Catanduvinha próximo à Igreja. Pedido de Providência nº 490/2006 – 
CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta o patrolamento da estrada da 
localidade de Evaristo. Pedido de Providência nº 491/2006 –  MANOEL 
LUIZ DAS NEVES ADAM- sol ici ta a colocação de lâmpadas na rua 
existente após a Musa Calçados na localidade de Evaristo. Pedido de 
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Providência nº 492/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta a 

colocação de contêiner de lixo na Saibreira. Pedido de Providência nº 
493/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o patrolamento e o 

ensaibramento da rua Pedro Nunes da Si lva, bairro Bom Princípio. Pedido 
de Providência nº 494/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- sol ici ta a pintura 

das faixas de segurança com a colocação de placas com l imite de 
velocidade, bem como redutores de velocidade na rua João P. da Luz. 
Falou sobre o Expediente do Dia o Vereador MANOEL LUIZ DAS NEVES 
ADAM: Referiu-se ao pedido no qual sol ici ta informações de como está a 

si tuação da negociação com a ANATEL para que Santo Antônio tenha o 
sinal , principalmente, da TV COM e SBT, em virtude que a maior parte do 
município não possui este serviço com qual idade. Sal ientou que muitas 
pessoas estão cobrando do Edi l  o porquê do sinal  ser tão ruim ou inexisti r 
em determinadas regiões do município. Acredita que deve ter sido 
encaminhada alguma denúncia, por parte do Poder Executivo, a ANATEL, 
mas não houve o resultado, portanto cabe a esta Casa sol ici tar o 
questionamento junto a ANATEL. Da mesma forma referiu -se aos Votos 
de Congratulações encaminhados à Comissão Organizadora do 22º 
Rodeio Crioulo Nacional de Santo Antônio, que cul tua esta tradição 
gaúcha. Sal ientou que esta Casa foi  procurada pela comissão do Rodeio, 
sol ici tando ajuda para que o mesmo pudesse ocorrer. Manifestou o seu 
orgulho por ter representado esta Casa na abertura do rodeio, veri f icando 
a sombra existente no local , lembrando ter acompanhado o plantio das 
árvores para que as pessoas pudessem acampar, sendo hoje uma 
realidade. Da mesma forma manifestou -se a respeito dos Votos de 
Congratulações proporcionado a toda a equipe da administração 
municipal que organizou a inauguração e participou do projeto de 
implantação de uma sede para o Centro da Cidadania e 
conseqüentemente para o projeto Pé Quente na Casa da Criança. 
Sal ientou que esta é mais uma obra inaugurada pelo social . Disse ter se 
emocionado com a apresentação das crianças que serão beneficiadas 
com esta inauguração. Acredita que enquanto a sociedade não parar para 
aval iar, sempre haverá alguém reclamando que foi  assaltado, em fu nção 
do desequi l íbrio social . Sal ientou que os Votos de Congratulações 
poderiam ter ido para a Petrobrás, mas se esta empresa encaminhasse 
projetos desta natureza para o município todo o mês, ainda assim estaria 
em débito com o município pelos prejuízos causados à natureza, portanto 
credi ta todo o méri to à Administração Municipal . Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse já ter encaminhado, bem como já fei to, outras vezes, 

com outros vereadores, matéria referente a João Pedroso da Luz.  
Sal ientou que houve uma melhora signi ficativa com aquelas pinturas 
defendidas pelo vereador Ferúlio, onde indica a proibição da 
ul trapassagem, entradas das ruas,  etc. Ressaltou que não dá mais para 
aceitar o que presenciou na úl t ima sexta -feira, ao retornar de um 
aniversário, por vol ta da meia-noite, quando ia para sua residência, 
alegou que, ao passar por esta via, foi  ul trapassado por três carros como 
se estivessem em um supersônico, tamanha a velocidade que andavam, 
uma vez que o Edi l  andava em torno de 40 e 50, eles não tinha como 
estar menos de 120, 130 por hora, três carros, era um racha, um pega. 
Disse que se acontecesse alguma coisa com esses três i rresponsáveis, 
que passaram nesta velocidade, não sabendo dizer o Edi l  se tinha mais 
alguém com eles ou não, não daria para sentir  pena, somente dos 
famil iares. Ressaltou que se algum deles perdesse o controle do carro e 
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bater contra o Edi l , que conduzia a sua esposa e um de seus fi lhos, na 
velocidade em que estavam, traria sentimentos para outras pessoas, bem 
como para sua famíl ia. Alertou o Vereador que o município tem a 
obrigação de colocar redutores de velocidade naquela artéria, ou quebra -
molas, que dizem que é proibido, salientando que existem em todos os 
municípios. Ressaltou que em Osório não tem quebra -molas, mas fizeram 
pra baixo. Disse que há a necessidade de se colocar placas indicativas 
com a velocidade máxima, alegando que alguma coisa tem que ser fei ta 
antes que aconteça uma desgraça. Disse ter tentado pegar a placa do 
carro para denunciar, mas não conseguiu. Salientou q ue pessoas que são 
pegas nesta si tuação têm que ser penal izadas com multas e com a perda 
da carteira. Acredita que a prefei tura tem que fazer a sua parte. Sal ientou 
que todos sabiam que isso i r ia acontecer, uma vez que se a 
administração deixasse buracos na via, seria cri t icada, se conseguiu 
melhorar fazendo uma das melhores avenidas que liga a outro município, 
acontece esse tipo de coisa. Disse que alerta se faz. Sol ici tou que seja 
mandado ofício também a Brigada Mi l i tar para que faça um pol iciamento 
ostensivo naquela via, principalmente nos finais de semana, para coibir 
um pouco o abuso destes i rresponsáveis que estão fazendo pega na 
referida via e que vão amanhã ou depois tirar a vida de algum inocente.  
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou, 

verbalmente, que fosse encaminhado requerimento para o Prefei to 
Municipal , solici tando seja efetuada, pelos fiscais da Prefei tura, a 
fiscalização nas fi las nos bancos pela demora no atendimento. Disse que 
não iria fazer esse requerimento porque já existe u m encaminhamento 
junto ao Ministério Público, mas isso não impede que os fiscais passem 
de banco em banco fiscal izando se a lei  está sendo cumprida, que regula 
o período que as pessoas têm que ser atendidas. Salientou ter sido 
procurado, na quinta-feira à tarde em casa, por um cidadão, desesperado, 
dizendo ter estado na caixa federal  para pegar a senha objetivando o 
atendimento, tendo ficado das nove ao meio dia para pegar a senha. 
Sal ientou o edil  que cinco dias depois foi  lá para ser atendido, de novo 
das 9h45 às 13h45, na rua, com sol de 28 graus. Manifestou a sua 
indignação com relação ao desrespeito com um aposentado. Sal ientou 
que o banco não está fazendo nada de graça, pois ele ganha R$ 8,90 por 
aposentado para efetuar o pagamento. Sol ici tou ao Execut ivo que 
proceda à fiscalização, como está fiscal izando a esposa do pipoqueiro, 
que esteve em visi ta nesta Casa implorando aos Vereadores que 
intercedessem junto ao Poder Executivo para que possa pagar o alvará e 
permanecer na esquina da rodoviária vendendo  sua pipoca, uma vez que 
um fiscal  esteve no local  dando dez minutos para que saíssem daquele 
local correndo o risco de terem seu produto apreendido. Salientou que o 
mesmo fiscal  que esteve fiscal izando a esposa do pipoqueiro, poderá 
fiscalizar os bancos. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Referiu-se ao 
pedido no qual solici ta a colocação de contêiner de l ixo na Saibreira em 
função de que existem muitas pessoas morando naquela vi la 
necessi tando deste serviço. Da mesma forma sol ici tou o patrolamento e o 
ensaibramento da rua Pedro Nunes da Si lva no Bairro Bom princípio com 
o rebaixamento da lomba existente no final  da rua. Concordou com o 
pronunciamento do Vereador Flávio no que se refere à al ta velocidade 
dos carros na rua João P. da Luz. Sal ientou que na sexta -feira à tarde 
parou na borracharia na rua João P.da Luz para trocar o pneu do seu 
carro, veri ficando a velocidade que os carros passavam, como se 
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estivessem numa Free-Way. Ressaltou que levou de dez a quinze minutos 
para poder dar a vol ta com seu carro e retornar a sua casa. Vereador 
CLÓVIS GOMES SALAZAR: Associou-se o Edil  ao pedido do Vereador 

João Cezar, efetuado há uma semana atrás, com relação à estrada do 
Evaristo, que está em si tuação precária. Referiu -se ao 22º Rodeio Crioulo 
Nacional ocorrido neste final  de semana parabenizando o presidente, bem 
como o pessoal da diretoria pelo sucesso do mesmo. Com relação à 
reunião que houve nesta Casa com a Comissão Organizadora do Rodeio, 
que esteve sol ici tando auxíl io desta Casa para a real ização do mesmo, 
disse ter se sentido pouco à vontade, em virtude do Hospital  Municipal 
estar passando por uma si tuação di fícil . Ressaltou que esta Festa merece 
toda a atenção desta Casa, pela grandiosidade da mesma. Sal ientou ter 
levado o problema ao prefei to Municipal , que a fi rmou que daria todo o 
apoio logístico, mas teria muitas di ficuldades em repassar recursos, uma 
vez que tinha muitas obras para concluir. Segundo informações do sr. 
Prefei to não adiantaria a Câmara repassar recursos através de rubrica, 
que o Executivo não teria caixa para repassar o dinheiro. Cumprimentou a 
Bancada do PMDB, bem como à Bancada do PP que se movimentaram, 
junto aos seus Deputados, conseguindo recursos, possibil i tando a 
realização do evento. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL :  
Disse que esse foi um pedido da Câmara de Vereadores. Prosseguiu o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR:  Com relação à inauguração do 
Centro da Cidadania, parabenizou o Prefei to Zezo, reconhecendo ser o 
mesmo um prefei to atuante, que tem fei to muita coisa pelo municíp io. 
Sal ientou que obras desta natureza são extremamente importantes, por  
que ser um recurso que o Sr. Prefei to consegue trazer de fora, apl icando 
a sua contrapartida, fazendo uma obra extraordinária como a que foi  
inaugurada, a magnitude daquela obra, e importância, por abrigar alunos 
no turno inverso da escola, se qual if icando, assim como abriu espaço 
para idosos com alguma atividade e divertimento. Sal ientou que o nome 
do Projeto é “Viver Melhor”. Com relação à Petrobrás, disse que esta 
empresa começará a olhar pelo município, sendo esta uma iniciativa do 
Prefei to que se colocasse essa unidade de bombeamento em SAP, para 
que o município tivesse a contribuição, através do ISSQN, beneficiando o 
município pelo uso do solo e recursos existentes. Não havendo ma is 
pronunciamentos no Expediente do Dia o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 252/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA-  “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA 
CIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  VIRGOLINA XAVIER DA 
SILVA- Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade. As Indicações e os requerimentos 
foram colocados, em bloco em votação, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo 
manifestação plenária o Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Não havendo pronunciamentos nas Expl icações Pessoais, o 
Sr. Presidente passou aos COMUNICADOS : Comunicou os Vereadores 
que em vista da Sessão Solene no dia 18 de Dezembro, bem como da 
Diplomação dos Deputados Estaduais no dia 19 de Dezembro, a 42ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal  será no dia 20 de dezembro às 
19 horas. Nada mais a tratar, foi  encerrada a presente reunião, onde 
lavrei  a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada.  


