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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 
Aos dezoito dias do mês de junho de 2007 reuniram-se, ordinariamente,  
no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes vereadores: RENI 
GERMANO DA SILVA, ADELINO STECANELA, EDUARDO LIMA D E 
SOUZA, FERULIO JOSÉ TEDESCO, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, SATURNINO CORREA DA SILVEIRA.  
Presente o Consultor Jurídico Dr. José Augusto Rodrigues.  

Constando o número regulamentar d e 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 realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico na forma de costume. O 
Senhor Presidente colocou a ata da 15ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 086/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº 087/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 088/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 129/2007 –  “Al tera número de 
cargos de Assessor Especial  (CC-09) e extingue 2 (dois) cargos de 
Encarregado de Serviço (CC-1) e o cargo de Motorista de Gabinete (CC-
02) do quadro de cargos em Comissão e Funções Grati ficadas previsto na 
Lei  Municipal  2.279/90- Plano de Carreira dos Servidores e Alterações 
posteriores” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 130/2007 –  

“Autoriza o Poder Executivo Municipal  a parcelar débito para com o 
Fundo de Aposentadoria do Servidor - FAPS e dá outras providências”. 
PROJETO DE LEI Nº 131/2007 –  "Abre crédi to suplementar no Orçamento 
Municipal , no valor de R$ 2.000,00 al tera as Leis Municipais nº 
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". PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2007 –  
PODER LEGISLATIVO- “Concede Título Honorífico de Cidadão Eméri to 

de Santo Antônio da Patrulha ao Senhor Antônio Machado de Aguiar”. Of. 
443/2007 - Respostas Requerimentos nºs 115 e 128/07. Pedido de 
providência nº128 e Indicação nº 025/07 –  Poder Executivo. Of. 445/2007 
- Resposta Indicação nº 033/07 e Pedidos de Informações nºs 166 e 
167/07 - Poder Executivo. DRLN/AG/SAP/0126/2007- Resposta ao 
Requerimento 165/07 do Vereador Eduardo L. de Souza –  CEEE. Of.  
1366/2007 - Crédito de Recursos Financeiros OGU Contrato 187 -682-81 – 
Caixa Econômica Federal . Of. Ref.  001943/MS/SE/FNS –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Naciona l de Saúde ref. 
Programa pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde no valor 
de R$ 6.346,69 –  Ministério da Saúde. Of. Ref.  004071/MS/SE/FNS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
ref. Pagamento de PAB Fixo Comp. 05/2007 no valor de R$ 48.182,50 –  
Ministério da Saúde. Of. Ref. 003968/MS/SE/FNS –  Informa a liberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ref. Programa 
pagamento de Agentes Comunitários de Saúde Comp. 05/2007 no valor 
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de R$ 9.500,00 –  Ministério da Saúde. Comunicado nº CM069499/2007 –  
Informa a l iberação de recursos financeiros destinados a garanti r a 
Execução de Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. Comunicado 
nº CM069500/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a Execução de Programa do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 15.267,73 –  Ministério da 
Educação. Requerimento nº 197/2007 –  PODER LEGISLATIVO-  Exmo. 
Senhor Daiçon Maciel  da Silva, Prefeito Municipal , através da Secretaria 
de Cultura, Desporto e Turismo com objetivo de sol ici tar a adoção de uma 
medida, através de incentivo ou convênio, para custear despesas com 
transporte e estadia ao Professor de educação fí sica Sr. Bruno Ramos, 
que participará como voluntário durante os dias 08 a  30 de julho nos 
trabalhos junto ao PAN 2007. Requerimento nº 198/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Deputado Estadual Sr. Diogo Paz Bier que 

interceda junto às Companhias de Telefonia Fixa e Móvel o cancelamento 
da cobrança da tari fa de l igações interurbanas entre o Município de SAP 
e demais Municípios que fazem parte da Região Metropoli tana. 
Requerimento nº 199/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Votos de 

Congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais através do Diretor 
Presidente Arnaldo Bulher e do Coordenador da FETAG-RS, Samuel 
Santos pelo trabalho de Organização da Classe e Divulgação do 
Movimento Sindical . Requerimento nº 200/2007 –  ADELINO STECANELA- 

Votos de congratulações à Comissão Organizadora, Festeiros da Festa 
em Louvor a Santo Antônio ocorrida no dia 17 de junho de 2007. 
Requerimento nº 201/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta 
informações de qual a previsão do projeto de calçamento do Bairro Vila 
Rica. Requerimento nº 202/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Votos de 
Congratulações ao Dep.Estadual Mano Changes pela homenagem 
prestada ao Município de SAP. Requerimento nº 203/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Empresa  de Telefonia 

Móvel VIVO estudo para melhoria na distr ibuição do sinal , no Município 
de SAP. Requerimento nº 204/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Previsão do término da construção da Praça Getul io Vargas no 
Loteamento Valbarú. Requerimento nº 205/2007 –  PODER LEGISLATIVO- 

Voto de pesar pelo falecimento de Irma Freiberguer de Souza ocorrido dia 
17/6/07. Pedido de Providência nº 273/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Recuperação da estrada das localidades de Alto Ribeirão passando Morro 
da Agasa e Sertão do Montenegro. Pedido de Providência nº 274/2007 – 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta cópia da l ici tação da 
obra da construção da ponte da local idade de Ribeirão. Pedido de 
Providência nº 275/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Revisão da iluminação públ ica na Rua Antônio Nunes Benfica, Bairro 
Santa Terezinha, Loteamento Osolopes e Valbarú. Pedido de Providência 
nº 276/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de 

proteção nas laterais  até a construção de uma nova ponte existente na 
rua Ildefonso S.Braga  Pedido de Providência nº 277/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da Rua 
Ildefonso Silveira Braga logo após a ponte. Pedido de Providência nº 
278/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Recuperação das ruas Alípio 
Sel istre e Alziro Baltazar da Luz. Pedido de Providência nº 279/ 2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA- Colocação dos canos da rede de esgoto e 
substi tuição das lâmpadas queimadas da Rua Robertina Santos. Pedido 
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de Providência nº 280/2007 –  ADELINO STECANELLA- Recuperação do 

Calçamento da Rua Bahia próximo à residência da Senhor a Natalina. 
Pedido de Providência nº 281/2007 –  ADELINO STECANELLA-  

Recuperação da estrada da localidade de Morro da Laje passando por 
Chapada até a localidade de Morro da AGASA. Pedido de Providência nº 
282/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Real ização do desvio 
junto às duas pontes da localidade de Ribeirão. Pedido de Providência nº 
283/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Revisão da rede de 
i luminação públ ica da Rua São Cristóvão, próximo ao número 61. Pedido 
de Providência nº 284/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Limpeza e 
arrumação dos bueiros entupidos na Rua José de Almeida Carvalho em 
frente ao nº 387 no Loteamento Solar; Reposição de lâmpadas 
queimadas, Conserto das tampas de boca -de-lobo. Pedido de Providência 
nº 285/2007 - ADELINO STECANELA- Patrolamento da Rua Emil iano Gil 
Portal , iniciando antes do nº 20 até o nº 100. Pedido de Providência nº 
286/2007- ADELINO STECANELA- Colocação de duas luminárias na Rua 
Barracão NR46- Entra nº401, em Vi la Rica, Travessa Pedro Gil  de 
Ol iveira. Pedido de Providênc ia nº 287/2007- JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Colocação de material   e patrolamento das estradas de 

Tapumes, Chicolomã e Lombas. Pedido de Providência nº 288/2007 - 
ADELINO STECANELA- Sol ici ta i luminação Pública com a substi tuição 

das lâmpadas queimadas na rótula das ruas João P. da Luz e Edemar da 
Si lva Braga. Pedido de Providência nº 289/2007 - ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta a recuperação do pontilhão localizado na estrada 
do Quebra-queixo próximo ao Morro da figueira na divisa dos Municípios 
de Santo Antônio-Rolante. Pedido de Providência nº 290/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação da tampa nos bueiros  existentes 
na rua  Minas Gerais. Pedido de Providência nº 291/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Colocação de luminárias públicas  na Rua 
Lothar Machado dos Reis. Pedido de Providência nº 292/2007 –  FLÁVIO 
VON SALTIÉL- Cercamento da área correspondente ao local  "Caminhos 
da Fé". Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador EDUARDO LIMA 
DE SOUZA: Fez um agradecimento especial  ao Secretário de Obras, 

extensivo ao Prefei to Municipal , por ter atendido as reivindicações da 
comunidade da localidade de Costa da Miraguaia, no que diz respeito à 
recuperação das estradas. Na mesma l inha o Edi l  solici tou, verbalmente,  
ao Sr. Prefei to Municipal , que prorrogue o horá rio dos trabalhadores, ou 
contrate mais trabalhadores com um turno a mais, uma vez que as 
máquinas somente trabalharam até às 13:30 horas, f icando muito di fícil , 
com as intempéries, conseguir que as estradas fiquem prontas. Sal ientou 
que o município corre o risco de ao chegar no final  da estrada, ter que 
iniciá-la novamente. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Sol ici tou, 
verbalmente, que seja encaminhada a UNIVIAS com cópia para a 
Diretoria do DAER, para que seja colocado um protetor lateral  no KM 60 
da RS-030 na local idade de Portão, uma vez que a mesma não tem essa 
proteção, colocando os motoristas e moradores em risco. Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao vandal ismo que vem ocorrendo nos 

Caminhos da Fé, onde vândalos que, por um motivo ou outro caíram no  
mundo das drogas, estão depredando as imagens sagradas local izadas 
neste local . Segundo informações o Poder Públ ico está recuperando as 
imagens, mas não consegue que durem por muito tempo. Sal ientou o 
Vereador que sempre que há festas na Avenida as imagen s são violadas 
e quebradas. Sugeriu que a área fosse cercada com cadeado para evi tar 
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essas depredações. Segundo o Vereador, em visi ta ao local  com um 
cidadão patrulhense, puderam constatar a presença de seringas, 
camisinhas, bancos quebrados. Lamentou que esses fatos vêm 
ocorrendo, uma vez que este é um dos pontos turísticos do município, 
com uma grande visi tação por parte dos visi tantes.  Disse que, na Festa 
de Santo Antônio realizada neste final de semana, o Prefei to Daiçon, em 
conversa com o Edi l  e com o Padre Jair, disse estar pensando em colocar 
câmeras fotográficas e fi lmadoras ou guardas para tentar proteger um 
pouco mais este local . Salientou o Edi l  que isto torna -se muito caro para 
o município, mas que há a necessidade de se garanti r aos fiéis que 
possam visi tar este local . Segundo o Vereador o Cemitério foi  novamente 
invadido e os túmulos saqueados. Lamentou que algumas pessoas 
pensem que a idade penal não tenha que ser diminuída. Referiu-se aos 
Votos de Congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais através 
do Diretor Presidente Arnaldo Bulher e do Coordenador da FETAG -RS, 
Samuel Santos pelo trabalho de Organização da Classe e Divulgação do 
Movimento Sindical , por ter presenciado o brilhante trabalho que vem 
sendo efetuado pelos mesmos, juntamente com a EMATER, Prefei tura 
Municipal , Escolas, objetivando a permanência do homem no campo, bem 
como promover o bem estar  daqueles que estão produzindo. Destacou a 
figura do Sr. Arnaldo Bühler, com quem teve a oportunidade de estudar 
na localidade de Caraá, e que está provendo um trabalho excepcional no 
Sindicato, juntamente com o jovem Samuel, que alugaram um prédio na 
localidade de Morro Agudo para que pudessem ter a sua Associação, com 
a promoção de palestras, oferecendo financiamentos para que os jove ns 
possam permanecer no campo, evi tando dessa maneira o êxodo rural . 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  Sol ici tou, 

verbalmente, a colocação de material  na estrada da localidade de Arroio 
Grande até a estrada principal  da localidade de Monjolo, devido  às 
péssimas condições de trafegabi lidade. Sal ientou o Edil  que antes das 
chuvas a estrada já estava em péssimas condições. Referiu-se ao pedido 
no qual solici ta uma cópia da l ici tação da obra da construção da ponte da 
localidade de Ribeirão, uma vez que os moradores estão cobrando do 
Edi l  providências com relação às coisas que estão ocor rendo, uma vez 
que está havendo um processo administrativo, mas a comunidade está 
sofrendo as conseqüências. Da mesma forma o Edi l  solici tou informações 
de qual o prazo para o término das obras na Praça Getúlio Vargas no 
Loteamento Valbarú. Demonstrou a sua satisfação pela homenagem 
efetuada ao Município pelo Deputado Mano Changes na Assembléia 
Legislativa do Estado. Disse que, além das palavras do proponente, lhe 
chamou atenção as palavras proferidas pelo Deputado Alceu Moreira. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Referiu-se ao requerimento no 
qual solici ta ao Deputado Mano Changes que interceda junto às 
Companhias de Telefonia Fixa e Móvel o cancelamento da cobrança da 
tari fa de ligações interurbanas entre o Município de SAP e demais 
Municípios que fazem parte da Região Metropol i tana. Sal ientou o Edi l  que 
o Município faz parte da Região Metropoli tana mas não é contemplado 
com esse cancelamento, o que ocorre com os demais municíp ios que 
fazem parte da mesma. Em aparte falou a Vereadora JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Disse que, juntamente com o Vereador Reni, 
entrou em contato com a GVT para que ofereça seus serviços no 
município, uma vez que atende toda a Região Metropol i tana. Sal ie ntou 
que a Empresa GVT se mostrou interessada em proporcionar esses 
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serviços, que não cobra a taxa  mensal  de R$ 50,00. Prosseguiu o 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Parabenizou a iniciativa dos Edis 
dizendo que a concorrência é salutar. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Agradeceu a homenagem prestada pelo Deputado Mano Changes 
ao Município de Santo Antônio, elevando o nome do município na 
Assembléia Legislativa. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr.  
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: EMENDA ADITIVA Nº1 AO 
PROJETO DE LEI Nº 045/2007 que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a transferi r incentivos concedidos às Empresas Comal Comécio de Arroz 
Ltda, para a Empresa Gomes Beneficiamento de Arroz Ltda e dá outras 
providências” –  Colocada em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Rati f icou o que disse na úl t ima semana, que pela 
análise e conceito que tem sobre incentivo, manifesta -se contrário à 
aprovação das emendas, bem como do projeto. Disse pensar na 
total idade do município e não exclusivamente em uma famíl ia que está 
fazendo fortuna em cima de negócios de incentivos da prefei tura. 
Acredita que tem muita gente que merece incentivo, mas estes já 
ganharam demais. Colocada em votação, foi  aprovada por se te votos 
favoráveis e um voto contrário do Vereador Flávio Von Saltiél . EMENDA 
MODIFICATIVA Nº2 AO PROJETO DE LEI Nº 045/2007 –  Colocada em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovada 
por seis votos favoráveis, uma abstenção do Vereador João Cezar 
Freiberger de Souza e um voto contrário do Vereador Flávio Von Saltiél . 
PROJETO  DE LEI Nº 045/2007 –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por seis votos 
favoráveis, uma abstenção do Vereador João Cezar Freiberger de Souza 
e um voto contrário do Vereador Flávio Von Saltiél . PROJETO DE LEI Nº 
130/2007 –  “Autoriza o Poder Executivo Municipal  a parcelar débito para 
com o Fundo de Aposentadoria do Servidor - FAPS e dá outras 
providências” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 131/2007 –  "Abre crédi to suplementar  
no Orçamento Municipal , no valor de R$ 2.000,00 al tera as Leis 
Municipais nº 4.711/2005 e suas al terações que dispõe sobre o Pla no 
Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças.  Os requerimentos, inclusive os verbais, foram 
colocados em bloco em votação, não havendo manifestação plenária, em 
votação, foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se a sua 
participação na reunião ocorrida na cidade de Osório, onde foram 
tratados assuntos referentes aos cursos profissi onalizantes gratui tos 
oriundos do Governo Federal . Sal ientou o Edi l  que a cidade de Osório foi 
escolhida como pólo da Região do Li toral  Norte para a instalação destes 
cursos. Para o vereador  Santo Antônio da Patrulha precisa mostrar  
interesse o quanto antes, inclusive opinando com relação à 
profissionalização que mais necessi ta para quali ficação da sua mão -de-
obra. Disse que esta Casa gostaria  que o pólo da Escola se instalasse no 
município de Santo Antônio, mas Osório foi  escolhido pelo governo 
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federal  para abrigar esses cursos que, certamente, contemplarão também 
os alunos patrulhenses. Relembrou ainda o papel do antigo CIEE que 
tinha realmente esses cursos profissional izantes. Salientou o Edil  que 
esta Casa debateu algumas vezes, sobre o antigo CIEE, sobre os cursos 
que eram oferecidos, que o estudante antes tinha a oportunidade de sair 
com uma formação técnica. Acredita que o município  tenha que eleger as 
prioridades e os cursos que se quer pra região. Há a necessidade de se 
levar ao Prefei to Daiçon, de que Santo Antônio tem que participar, porque 
vai  sair de qualquer forma, só que tem que  haver uma agi l ização para que 
o município possa indicar os cursos, ou com o transporte dos estudantes, 
ou com participação colocando no PPA, na LDO, no Orçamento uma 
quantia de 10 mi l  a 20 mi l  para  ajudar a população. Destacou o Vereador 
de que o município não pode ficar à margem deste processo. Destacou a 
figura do Professor Benito Isolam que está há 51 anos trabalhando em 
educação, com um relevante serviço prestado à  região, tendo o mesmo 
cumprimentado Santo Antônio pela conquista  da FURG e da URFGS em 
Santo Antônio, dizendo que isto será motivo para a  alavancagem do 
município a médio e longo prazo. Informou o Edi l  que as inscrições para o 
vestibular, já alcançaram quase duas mi l  inscrições, com 800 pessoas de 
Santo Antônio inscri tas para os vestibulares,  uma vez que os cursos são 
gratui tos. Além de proporcionar a quem quer estudar,  que se preparou 
bem, que possa passar no vestibular. Alertou o Vereador que o município 
tem que pensar em toda uma infra-estrutura para atender esse 
contingente para esses estudantes. Disse que daqui alguns anos, quando 
o município tiver mi lhares e mi lhares de estudantes de todos os cantos , o 
desenvolvimento será muito grande . Parabenizou a comunidade que está 
participando ativamente da vinda destas universidades para o município. 
Sal ientou que todos os municípios que oferecem ensino estão crescendo, 
quando se ouve elogios da categoria de Benito Isolam, o município fica  
envaidecido. Manifestou a certeza de que a união de todos os partidos, 
que já existe em Osório há muitos anos e que está ocorrendo nesta 
cidade, fará com que Santo Antônio se desenvolva.  Vereador RENI 
GERMANO DA SILVA: Disse ter participado, juntamente  com os 

Vereadores desta Casa, bem como com o Presidente da Associação 
Comercial , o Presidente do Sindicato Rural de Caraá, na reunião de 
trabalho articulando quais são as matérias para essa escola  
profissionalizante.  Salientou que Osório foi  escolhido pela sua geografia, 
por ser mais centralizado. Disse que as lideranças patrulhenses queriam 
que a escola se instalasse em Santo Antônio , mas foram fel izes para não 
vincular Osório, colocaram o nome de Escola Profissionalizante do Li toral 
Norte. Articulando todo mundo. Ressaltou que há a necessidade de que 
os 23 municípios do Li toral  Norte se engajem para que a escola saia o 
mais rápido possível , tendo Santo Antônio o seu espaço. Manifestou a 
certeza de que os jovens colherão os frutos na área de Hotelaria,  Metal 
Mecânica, Turismo. Ressal tou que a Metalmatic quando se instalou no 
município abriu 70 vagas, mas por não haver quali f icação profissional 
trazia 40 pessoas de Gravataí. Sal ientou que se o município  tiver mão de 
obra quali f icada, dará oportunidade aos jovens para que não tenham que  
sair daqui em busca de um lugar no mercado de trabalho.  Nada mais a 
tratar, foi encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, 
após l ida e aprovada, segue assinada.   

 


