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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos dezessete dias do mês de julho de 2006 reuniram-se, ordinariamente,  
no plenário Euzébio Barth, às 19:00 horas, os seguintes vereadores: 
Clóvis Gomes Salazar, Eduardo Lima de Souza, Feruli o José Tedesco, 
Flávio Von Saltiél, João Cezar Freiberger de Souza, Luiz Rogério 
Bier, Marlon Silva de Souza, Reni Germano da Silva, Saturnino Correa 
da Silveira.  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. Dando prosseguimento  o Sr . Presidente colocou a Ata da 19ª 
Sessão Ordinária em votação que foi aprovada por unanimidade. Fez o 
uso da Tribuna Livre o Exmo. Sr.  José Francisco Ferreira da Luz, 
sol ici tando apoio da Câmara Municipal com objetivo de colher assinaturas 
das comunidades que residem às margens da RS-030, partindo da 
Miraguaia até a Agasa, para que o Ministério Público possa intervir junto 
à empresa UNIVIAS no sentido de melhorar o acostamento, evi tando 
desta maneira os graves acidentes que vêm ocorrendo. Em ato contín uo, 
o Senhor Presidente solici tou ao Senhor Secretário que procedesse a 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº111/2006 –  Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 112/2006 –  
Encaminha Projeto de Lei – Poder Executivo. Of. Mensagem nº 113/2006 
–  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 
114/2006 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 168/2006 –  “AUTORIZA A EMPRESA AÇÚCAR GAÚCHO S/A –  

AGASA, A RECEBER VALORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OSÓRIO” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 169/2006 –  

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR OPERAÇÃO 
FINANCEIRA COM O BANCO DO BRASIL S/A, ATRAVÉS DO PROVIAS –  
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS” –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 170/2006 –  “AUTORIZA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 

COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA” –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 171/2006 –  “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
MUNICIPAL, 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 EXER CÍCIO 
2006 E LEI MUNICIPAL Nº 4.824/2005 QUE DISPÕE SOBRE O 
ORÇAMENTO MUNICIPAL 2006” –  Poder Executivo. Of. 631/2006 – 
Resposta à Indicação nº 040/2006 de autoria do Vereador Manoel Luiz 
das Neves Adam –  Poder Executivo. Of. 136/2006 –  Encaminha contrato 
celebrado entre o município de Santo Antônio da Patrulha e a Caixa 
Econômica Federal . Ofício nº 97269/2006 –  Informa a liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
no valor de R$ 12.733,60 – Ministério de Educação. Ofício nº 97270/2006 
–  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 924,00 –  Ministério de 
Educação. Ofício nº 97271/2006 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvo lvimento da Educação no valor 
de R$ 7.014,39 –  Ministério de Educação. Comunicado nº 
CM106681/2006 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 13.559,66 e R$ 31.927,13 –  Ministér io da Educação. Of. encaminha 
resposta ao requerimento nº 232/2006 de autoria do Vereador Reni 
Germano da Si lva –  Brasi lTelecom. PROJETO DE LEI Nº 172/2006  –  
CLÓVIS GOMES SALAZAR- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA 
CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO DE LEI Nº 173/2006 
–  CLÓVIS GOMES SALAZAR- “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA 
CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. INDICAÇÃO Nº 054/2006 –  
RENI GERMANO DA SILVA E CLÓVIS GOMES SALAZAR- Sol ici ta a 
implantação de uma Escola de Educação Infanti l  e um PSF na local idad e 
da Agasa.  INDICAÇÃO Nº 055/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- “Construção de um ponti lhão l igando a estrada principal  de 
Evaristo com a Vi la dos Píndios”. INDICAÇÃO Nº 056/2006 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E CLÓVIS GOMES SALAZAR - Sol ici tam a 
implantação de um PSF na local idade de Monjolo. INDICAÇÃO Nº 
057/2006 –  LUIZ ROGÉRIO BIER-  “Construção de uma ponte, em 

substi tuição a já existente, no trecho que l iga o bairro Jaú ao bairro 
Lomba da Páscoa. INDICAÇÃO Nº 058/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

“Continuidade de cessão de espaço junto aos estandes durante o teste do 
Sonho, da Cachaça e da Rapadura aos pequenos produtores da cachaça 
do município”. Requerimento nº 271/2006  –  RENI GERMANO DA SILVA, 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE SOUZA E 
CLÓVIS GOMES SALAZAR- Votos de Congratulações ao Ilmo. Sr.  
Francisco Brandão, Secretário Substi tuto de Minas e Energia, pelo 
excelente atendimento real izado à comitiva de vereadores de Santo 
Antônio da Patrulha. Requerimento nº 272/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta ao Sr. João Lourenço Zaffari , 
Gerente Geral da Unesul, que disponibi l ize uma l inha de ônibus pela 
manhã e outra pela tarde, entre os municípios de Santo Antônio da 
Patrulha e Torres com saída da rodoviária de Santo Antônio da Patrulha 
via RS-030, passando pela rodoviária de Osório  e seguindo via BR 101 
até Torres. Requerimento nº 273/2006 –  PODER LEGISLATIVO-  Voto de 

pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Batista Bri to de Oliveira. 
Requerimento nº 274/2006 –  RENI GERMANO DA SILVA - Sol ici ta ao 

Ilmo. Sr. Manoel Cândido da Silveira, Gerente Regional da CEEE de 
Osório no sentido de sol ici tar a agi lização da EI nº 24601/04; EI  
22517/04; EI 29872/05; EI 23833/04. Requerimento nº 275/2006 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de  Congratulações a APAE pela 

organização do VII Festival Regional “Nossa APAE” ocorrido no dia 14 de 
julho p.p. Requerimento nº 276/2006 –  JOÃO  CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Votos de Congratulações à Secretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo pela organização do V Festival  de Dança oc orrido dia 14 de julho 
p.p tendo como tema a 20ª Moenda da Canção. Requerimento nº 
277/2006 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Solici ta ao Prefei to Municipal 

providências quanto ao recolhimento e encaminhamento dos andari lhos 
que estão morando em frente à Igreja Matriz  da Cidade Alta. 
Requerimento nº 278/2006 –  PODER LEGISLATIVO-  Votos de 
Congratulações aos Festeiros, Comissão Organizadora, Colaboradores e 
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Comunidade pela grandiosa Festa em Louvor a São Luiz Gonzaga e 
inauguração do novo Pavi lhão, ocorrida no dia 16 de julho p.p.  
Requerimento nº 279/2006 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  Sol ici ta a 

realização de uma audiência com o Presidente do Grêmio, Túl io Macedo, 
visando parabenizar o mesmo pela ocupação do cargo de Presidente 
desta entidade esportiva. Requerimento nº 280/200 6 –  BANCADA DO 
PMDB- Votos de Congratulações ao Sr. Carlos Tebaldi  pela inauguração 
do museu da cachaça. Requerimento nº 281/2006b –  FERULIO JOSE 
TEDESCO- Votos de Congratulações ao Deputado César Busatto pela 

condução dos trabalhos na Assembléia Legislati va que culminou com a 
aprovação unânime de emenda à Lei  de Diretrizes Orçamentárias em 
razão das discussões, previamente abordadas, no Pacto pelo Rio Grande.  
Pedido de Providência nº 246/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta a troca de duas lâmpadas queimadas próximo ao 
engenho de arroz do Sr. Ademar Portal  na local idade de Evaristo. Pedido 
de Providência nº 247/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 
Sol ici ta o patrolamento e ensaibramento  na estrada da Catanduva 
Grande passando pela E. E. 12 de Outubro l igando com a estrada 
principal . Pedido de Providência nº 248/2006 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta o patrolamento e o ensaibramento da 
estrada do Evaristo, passando pelo campo G. E. Cruzeiro até o encontro 
com a estrada principal , uma vez que o trecho próximo à residência do 
Sr. Dionísio Meregal i se encontra em péssimo estado de trafegabi lidade. 
Pedido de Providência nº 249/2006 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta o patrolamento da estrada da localidade de Arroio do 

Carvalho até a local idade de Evaristo passando pelo Passo da Forquilha. 
Pedido de Providência nº 250/2006 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Sol ici ta a colocação de luminárias e lâmpadas para 
i luminação pública na local idade de Boa Vista. Pedido de Providência nº 
251/2006 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA-  Sol ici ta o 
ensaibramento e o patrolamento da estrada da localidade de Ribeirão do 
Meio passando em frente à Igreja Evangél ica até a localidade de Alto 
Chapada. Pedido de Providência nº 252/2006 –  SATURNINO CORREA 
DA SILVEIRA- Sol ici ta a recuperação, através de ensaibramento e 
patrolamento, da estrada da local idade de Arroio do Carvalho, passando 
pelo cemitério da Castelhana em direção à localidade de Passo da 
Forquilha. Pedido de Providência nº 253/2006 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Colocação de canos de esgoto na rua Danton Pasqual i  da Rosa. 
Pedido de Providência nº 254/2006 –  CLÓVIS GOMES SALAZAR -  

Patrolamento e ensaibramento da estrada que liga as local idades de 
Roça Grande e Morro Agudo. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador LUIZ ROGÉRIO BIER: Referiu-se à Indicação na qual solici ta a 
construção de uma ponte em substi tuição a já existente, no trecho que 
l iga o bairro Jaú ao bairro Lomba da Páscoa. Sal ientou o Edi l  que a 
referida ponte é muito uti l izada por caminhões, carros  e pedestres que 
correm riscos, em virtude da precariedade da mesma. Manifestou a sua 
satisfação pela visi ta do Sr. Prefei to Municipal  nesta noi te, pela 
preocupação do mesmo com a si tuação do acostamento na RS -030. 
Sal ientou que uma das suas lutas, refere -se também ao trânsi to, uma vez 
que a ci tada ponte l iga dois grandes bairros. Manifestou a certeza de que 
o Sr. Prefei to será sensível  a esse pedido. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Com relação ao assunto abordado pelo Prefei to Municipal  no 
que se refere às concessionárias, disse que na próxima quinta -feira tem 
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uma reunião agendada com a Drª Paula. Propôs que essa Casa esteja 
representada por mais alguns Vereadores, após um prévio agendamento 
com a assessoria da promotora, com o objetivo de levar a preocupaçã o 
dos Poderes Executivo e Legislativo com a si tuação que se apresenta na 
RS-030. Referiu-se aos Votos de Congratulações ao Deputado César 
Busatto pela habi lidade em conduzir esse trabalho que culminou numa 
proposição de emenda a LDO Estadual com ações que visam melhorar o 
Estado. Sal ientou que o Deputado sentia uma pressão muito grande ao 
trazer uma proposta que foi  acei ta por unanimidade, numa condição de 
l íder com o objetivo de que si tuação e oposição votassem em conjunto  
pelo bem do Rio Grande. Acredita que a Assembléia Legislativa está no 
caminho certo, demonstrando um amadurecimento pol ít ico. Com relação à 
inauguração do museu da cachaça de alambique, disse que o Carlos 
Tebaldi  não tem raiz nenhuma em Santo Antônio, mas é um 
empreendedor que acredita no  potencial do município, inaugurando um 
museu da cachaça, com a doação, pelo Alexandre da rádio, de uma 
cachaça denominada Marumbi que estava em sua casa há tr inta e cinco 
anos, mas que, hoje, está à disposição da comunidade. Em aparte falou o 
Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Disse ser pertinente que esta Casa 

encaminhe estes Votos de Congratulações em nome de todos os 
Vereadores em função da importância da inauguração do museu da 
cachaça. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO  dizendo ser 
pertinente a sugestão do Presidente.  Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Com relação à visi ta do Prefei to, sol ici tou que a Casa encaminhe 
correspondência à Brigada Mi li tar, à Polícia Civi l  e à Polícia Rodoviária 
Estadual para que encaminhem a esta Casa um levantamento de todos os 
registros dos acidentes ocorridos ao longo da RS-030 e na RS-474 em 
Santo Antônio da Patrulha. Com relação à inauguração do museu da 
cachaça de alambique, disse que a mesma resgata a história da cachaça, 
da Agasa e da antiga Marumbi, destacando a import ância da cul tura da 
cana-de-açúcar na região, com grande destaque para o município de 
Santo Antônio. Manifestou também a importância das pesquisas 
encomendadas pelo Carlos Tebaldi , mesmo não tendo raízes em Santo 
Antônio, tornou-se um desbravador por acred itar no potencial  do 
município. Manifestou o seu orgulho por tê -lo como afi lhado, visto ter -lhe 
dado o Título de Cidadão Patrulhense na outra Legislatura, pelo grande 
empreendedor que se mostra a tantos anos. Destacou os trabalhos que 
também foram apresentados  na inauguração, ci tando a Maria da Graça 
Ourique e a Escola Santa Inês. Colocou os Votos de Congratulações à 
disposição dos demais Edis que queiram subscrevê -lo. Com relação à 
Indicação na qual sol ici ta a Continuidade de cessão de espaço junto aos 
estandes durante o teste do Sonho, da Cachaça e da Rapadura aos 
pequenos produtores da cachaça do município, em virtude de terem sido 
proibidos de fazerem o teste. Disse ter recebido duas l igações de 
produtores indignados com esta si tuação, uma vez que a Fes ta é a 
oportunidade que os mesmos têm de exporem seus produtos, vendendo 
seu produto, sentindo-se importantes. Acredita na necessidade do 
município reconsiderar esta si tuação, permitindo que os pequenos 
produtores possam participar, bem como, expor seus pr odutos. Referiu-se 
ao pedido no qual solici ta ao Prefei to Municipal  que tome providências 
quanto ao recolhimento e encaminhamento dos andarilhos que estão 
morando em frente à Igreja Matriz da Cidade Alta, bem como na marquise 
do Colégio Santa Teresinha, me xendo com as pessoas que passam, com 
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crianças e Senhoras que se dirigem à Igreja Matriz. Disse ter sido 
informado de que, principalmente as mulheres, estão deixando de i r à 
missa com medo dessas pessoas que, na sua maioria, não tem culpa de 
terem distúrbios mentais, ou abandonados pelas famíl ias, mas 
necessi tam de ajuda. Disse saber que o município não tem condições de 
arcar com essa despesa, mas acredita que com uma casa de passagem 
essa si tuação possa melhorar, uma vez que essas pessoas devem ser  
encaminhadas aos seus municípios de origem. Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que na úl t ima quinta-feira, às 7:30 da 

manhã ao largar sua fi lha no colégio Santa Teresinha veri ficou a 
presença de cinco andari lhos na portaria, vindo ao encontro das 
colocações do Vereador Flávio. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse que as Senhoras que o chamaram para reclamar sobre 

os andarilhos, disseram que são agredidas pelos mesmos, demonstrando 
a má índole dos mesmos. Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO: Segundo informações, esses andarilhos possuem um cachorro 
que é violento, causando imensa preocupação às pessoas que 
necessi tam transi tar por este local . Prosseguiu o Vereador JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Disse que o município tem necess idade de 

encontrar uma solução com relação a essas pessoas que vêm de outros 
municípios. Com relação ao pedido no qual sol ici ta a Unesul uma l inha de 
Santo Antônio a Torres, disse que veio uma resposta convincente, mas 
sol ici tou que uma das quatro l inhas que sai  de Osório para Torres, saia 
do nosso município. Com relação ao terminal rodoviário, disse se 
preocupar bastante com o comércio da Cidade Alta em virtude de que o 
comércio das pi tangueiras se mobi l izou com êxi to. Sal ientou que os três 
Poderes se concentrarão na cidade al ta, portanto há a necessidade de se 
resolver o problema da Cidade Alta, uma vez o comércio ficará 
prejudicado. Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado um 
requerimento ao Sr. Prefei to para que fique um posto de venda de 
passagens na Cidade Alta, após a inauguração das novas instalações da 
Estação Rodoviária, bem como a empresa Markosul que faz Santo 
Antônio-Caraá faça o seu i t inerário pela cidade al ta e não somente pela 
rua João P. da Luz.  Disse que o terminal rodoviário está causan do 
polêmica na cidade, sendo algumas pessoas contrárias ao mesmo, outros 
a favor, mas os Vereadores estão nesta Casa para ouvir a população. 
Disse ter sido sempre a favor de uma rodoviária com lo jas, posto de 
vendas e não um terminal rodoviário municipal . A seguir o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 159/2006 –  CLÓVIS 
GOMES SALAZAR “DÁ DENOMINAÇÃO A UMA RUA NESTA CIDADE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - ARI JOSÉ GOMES - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com parecer favorável da Comissão Única de Pareceres.  
PROJETO DE LEI Nº 161/2006 –  “ACRESCE INCISO XI NO ART. 12 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 3.526/99 –  QUE ESTABELECE O PLANO DE 
CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer favorável da Comissão Única de Pareceres. PROJETO DE LEI Nº 
168/2006 –  “AUTORIZA A EMPRESA AÇÚCAR GAÚCHO S/A –  AGASA, A 
RECEBER VALORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
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LEI Nº 169/2006 –  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR 

OPERAÇÃO FINANCEIRA COM O BANCO DO BRASIL S/A, ATRAVÉS DO 
PROVIAS –  PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS” –  Colocado em 
discussão manifestou-se o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO:  
Comemorou esse plei to antigo da Administração, em virtude da aprovação 
do Banco Central , visto que possi bil itará a compra de maquinários da 
Prefei tura Municipal , que poderá atender grande número de 
reivindicações da comunidade. Em votação foi  aprovado por unanimidade 
com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 171/2006 –  “ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL, 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” –  
Colocado em discussão, não havendo manifestação plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. O PROJETO DE 
LEI Nº 170/2006 baixou na Comissão Única de Pareceres. As Indicações 
nºs 054, 055, 056, 057 E 058/2006 foram colocadas em bloco em votação, 
não havendo manifestação plenária, foram aprovadas por unanimidade 
com acordo de l ideranças. Os requerimentos, inclusive os verbais, foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação plenária, 
foram aprovados por unanimidade com acordo de l ideranças. Não 
havendo mais manifestação plenária o Sr. Presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: 

Manifestou a sua satisfação pela vinda do Sr. Pr efei to Municipal  a esta 
Casa colocando a sua preocupação com relação ao acostamento da RS -
030. Sal ientou que esteve na Secretaria  a convi te do Vice -Prefei to 
Daiçon, juntamente com o empresário Ênio Melo, proprietário da Casa da 
Colônia para tratar justamente deste problema apresentado pelo Prefei to 
Zezo. Ressaltou que esta Casa vem trabalhando muito em prol  da 
comunidade, que muitas vezes não percebe tudo o que está sendo fei to 
pelos Vereadores, onde a união de todos está fazendo com que as coisas 
andem e os problemas sejam resolvidos. Disse que esta Casa, 
juntamente com o Poder Executivo deve entrar pesado contra essa 
empresa que deverá fazer o acostamento, proporcionando maior 
segurança à população patrulhense. Em aparte falou o Vereador FLÁVIO 
VON SALTIÉL: Disse que muitos problemas relacionados com essas 
rodovias são solucionados via gabinete pelo Vereador Ferul io, que marca 
reuniões na tentativa de solucionar os problemas sem encaminhar para a 
imprensa o que está sendo resolvido. Cumprimentou o Vereador  Ferul io 
pelo trabalho que vem fazendo. COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Aval izou as palavras do Vereador Flávio, 

dizendo que o Vereador Ferul io é merecedor dos elogios. Cumprimentou 
o Vereador João Cezar pelo trabalho que vem efetuand o como Líder da 
Bancada do PP, com extrema dedicação, estudando e anal isando os 
projetos.  Vereador CLÓVIS GOMES SALAZAR: Alertou a todos que não 

votem em branco nas próximas eleições. Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata, que após l ida e 
aprovada segue assinada.  


