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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos três dias do mês de setembro de 2007 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes 
vereadores: RENI GERMANO DA SILVA, ADELINO STECANELA, 
EDUARDO LIMA DE SOUZA, FLÁVIO VON SALTIÉL, JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, 
MARLON SILVA DE SOUZA, ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA, 
VALMIR ODONE PIRES. 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 realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico 
na forma de costume. O Senhor Presidente col ocou a Ata da 26ª 
Reunião Ordinária em votação que fo i  aprovada por unanimidade. Em 
ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Ofício Mensagem nº  
128/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Ofício 
Mensagem nº 132/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 180/2007 -  "Abre crédi to Especial  no Orçamento 

Municipal , em razão do contrato de Repasse fi rmado com o Ministério 
das Cidades através da Caixa Econômica Federal , com a final idade de 
recapeamento asfál t ico com concreto betuminoso a quente,  da Rua 
Francisco Borges de Lima, Al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005, 
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 5.103/2006 
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas al terações".Valor R$ 
234.000,00 –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 181/2007 - "Abre 
crédi to suplementar no Orçamento Municipal , no valor de R$ 11.500,00 
al tera as Leis Municipais nºs 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 Orçament árias para 
o exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a 
Lei Orçamentária Anual e suas al terações". Câmara Municipal”. Ofício 
nº 750/2007 - Informa que o Prefei to municipal se ausentará do 
Município entre 28 a 30 de agosto de 2007 –  Poder Executivo. Ofício nº 
320/2007 - Resposta Requerimento nº 295/2007 de autoria do Vereador 
Eduardo Souza e Adel ino Stecanel la –  Correios. Of. 2190/2007 - 
Liberação de Recursos MORAR MELHOR no valor de 6.903,45 –  Caixa 
Federal . Of. nº 011414/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 16.200,00 –  
Ministério da Saúde. Of. nº 001803/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
6.346,69 –  Ministério da Saúde. Of. informa recursos do orçamento da 
União destinados aos municípios –  Câmara dos Deputados. 
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Comunicado nº CM115890/2007 –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação no 
valor de R$ 27.827,41 –  Ministério da Educação. DRLN/SEC/145/2007 -  
Resposta Ofício 283/07 que encaminha requerimento 254/07 de autoria 
do Vereador Marlon Souza –  CEEE. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
005/2007 - "Autoriza a Mesa Diretora fazer cessão de uso de local  ao 
Rotary Club de Santo Antônio da Patrulha".  INDICAÇÃO Nº 074/2007 –  
FLÁVIO VON SALTIÉL- “Seja efetuado o calçamento de parte da Rua 
Rio de Janeiro em parceria com os moradores e proprietários de 
terrenos”. INDICAÇÃO Nº 075/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
“Elaboração de Projeto Arquite tônico junto as áreas verdes do 

Município, bem como arborização e cercamento da área para evi tar 
invasão indevida ” . INDICAÇÃO Nº 076/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 

Cumprimento do contido no art. 5º da Lei  Municipal   4.876 de 02 de 
fevereiro de 2006. Requerimento nº 311/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Exmo. Sr. Daiçon Maciel  da 
Si lva, Prefei to Municipal , cópia da Indicação nº 008/2007 de autoria do 
Vereador João Cezar Freiberger de Souza, sol ici tando a al teração na 
redação desta, onde se lê “às famíl ias com dependentes portadores de 
deficiência mental” leia -se “às famíl ias com dependentes portadores 
com deficiências”. Requerimento nº 312/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Exmo. Sr. Paulo Brum, Deputado Estadual, uma 
audiência para tratar  sobre o Projeto de Lei de autoria deste Deputado 
sob nº 410/2003 que Dispõe sobre a isenção de pagamento de Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), às pessoas 
portadoras de deficiências, bem como sobre o Projeto de Lei nº 
139/2004 que Dispõe sobre a isenção de pagamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às pessoas portadoras de 
deficiências. Requerimento nº 313/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Sol ici ta a Exma. Srª Yeda Crusius, Governadora do Estado do Rio 
Grande do Sul, apoio aos Projetos de Lei de autoria do Deputado Paulo 
Brum em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado sob nº  
410/2003 que Dispõe sobre a isenção de pagamento de Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), às pessoas portadoras 
de deficiências, bem como ao Projeto de Lei nº 139/2004 que Dispõe 
sobre a isenção de pagamento do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) às pessoas portadoras de deficiências. 
Requerimento nº 314/2007 –  ADELINO STECANELA –  Sol ici ta ao 
Gerente de Operações da Metrovias o prolongamento do gelo baiano 
partindo da rótula localizada em frente à  Igreja Nossa Senhora da Boa 
Viagem em direção ao Da Colônia, com construção de uma rótula de 
acesso no cunhal da Av.Cel.Victor Vi l la Verde e Rua Cap.  José 
Machado da Si lva, bem como a parceria com o Poder Executivo visando 
à conclusão do calçamento da ci tada rua. Requerimento nº 315/2007 –
PODER LEGISLATIVO- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Marco 

Aurél io de Oliveira ocorrido no dia 31 de agosto de 2 007. Requerimento 
nº 316/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta ao Prefei to e ao Diretor 
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do DAER construção de um abrigo junto a parada de ônibus no Km 48 
na RS-30, nas proximidades da Escola Vila Lobos. Requerimento nº 
317/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta a Brasi l Telecom 

instalação de um TUP NO Loteamento Pindorama. Requerimento nº 
318/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta a Brasil  Telecom a 

instalação do sistema de Banda Larga na localidade de Vila Palmeira 2º 
Distr i to. Requerimento nº 319/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta 

ao Prefei to a fiscalização mais efetiva nas proximidades do Xis do 
Beleza onde taxistas vindo de vários pontos do Município estão criando 
concorrência desleal aos que estão lotados corretamente nos pontos 
designados pelo Poder Públ ico. Requerimento nº 320/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Senhor Odenir 
Sanches Presidente da CONCEPA agradecendo a colocação da 
i luminação no acesso da Free-Way. Requerimento nº 321/2007 –  
ORIVAL RODRIGUES- Sol ici ta a Brigada Mi li tar a possibil idade da 

instalação de um Posto da Brigada Mi l i tar na localidade de AGASA. 
Requerimento nº 322/2007 –  ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- Voto de 

pesar pelo falecimento do Senhor Ângelo Grassi . Pedido de 
Providência nº 448/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Troca de lâmpadas 

na Rua Dinarte Cardoso em Vi la Palmeira. Pedido de Providência nº 
449/2007 - FLÁVIO VON SALTIÉL - Revisão com troca de lâmpadas 

partindo da localidade de Barro Vermelho em direção a local idade de 
Passo do Sabiá. Pedido de Providência nº 450/2007  –  FLÁVIO VON 
SALTIÉL - Colocação de contêiner na local idade de Passo do Sabiá e 
frente ao Mercado Passo do Sabiá.  Pedido de Providência nº 451/2007 
–  FLÁVIO VON SALTIÉL - Colocação de material  na estrada que dá 
acesso ao Cemitério da local idade de Morro G rande. Pedido de 
Providência nº 452/2007 - FLÁVIO VON SALTIÉL - Construção de um 
abrigo na parada de ônibus em frente à  Escola Cândido de Barros em 
Vi la Palmeira à direi ta, sentido SAP/Glorinha. Pedido de Providência nº 
453/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da i luminação pública 

na Rua Antônio Gomes Ferreira. Pedido de Providência nº 454 /2007 –  
RENI GERMANO DA SILVA- Colocação de luminárias na Rua Marco 

Cristino Fioravante, Bairro Madre Teresa em frente à Igreja.  Pedido de 
Providência nº 455/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta o 

asfal tamento na Rua Paul Harris, Paraná, Bahia e São Paulo, por ser 
l igação entre a Av. Afonso Porto emerim e RS-030. Pedido de 
Providência nº 456/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Revisão da 
i luminação pública na travessa Ponciano Bitencourt na localidade de 
Portão I. Pedido de Providência nº 457/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Patrolamento e ensaibramento partindo da RS-474, passando pela 
localidade de Passo da Figueira em direção à local idade de Esquina 
dos Morros. Pedido de Providência nº 458/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Ensaibramento da Rua Arl indo Moura de 
Azevedo, próximo a Madeireira Três Laços. Pedido de Providência nº 
459/2007 –JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Ensaibramento da 
Rua dos Píndios, bem como revisão da rede de iluminação públ ica com 
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troca das lâmpadas queimadas na referida rua, na localidade de 
Evaristo. Pedido de Providência nº 460 /2007 –  VALMIR ODONE PIRES- 
Construção de uma garagem para abrigo do maquinário Municipal visto 
que o Projeto já foi  iniciado. Pedido de Providência nº 461/2007 –  
VALMIR ODONE PIRES- Ensaibramento e patrolamento da estrada 

Canto dos Gardino na localidade de Campestre.  Pedido de Providência 
nº 462/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Conclusão das obras de 

calçamento da Rua Sete de Setembro, pois fal tam aproximadamente 
220 metros para o término da obra. Pedido de Providência nº 463/2007 
–  VALMIR ODONE PIRES- Colocação de sinalização horizontal em 
frente às escolas, fábricas e outros locais de trânsi to intenso, como 
faixa de segurança e redutor de velocidade. Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Referiu-se 

ao Projeto no qual sol ici ta  o cumprimento do contido no art.  5º da Lei  
Municipal  4.876 de 02 de fevereiro de 2006, para que o Poder 
Executivo propicie a formal ização de certame l ici tatório no Parque 
Municipal  Manuel de Barros Pereira na Ilha da Lagoa dos Barros, para 
edi ficação de um complexo turístico composto de hotel , restaurante,  
lancheria, borracharia, farmácia, posto de abastecimento, apoio 
logístico para a empresa concessionária da rodovia, como a construção 
de heliporto, tudo em harmonia com o local  para atender a vocação 
turística do município, por concessão de tr inta anos.  Sugere o Edi l  a 
melhoria da orla com a construção de trapiche com a marina para que 
se possa ancorar barcos, preservando toda a mata nativa.  Segundo o 
Vereador há condições de se efetuar um adendo  no Projeto que não 
onerará os cofres públicos. Disse que o Poder Executivo conta com 
arquitetos, engenheiros e topógrafo para consti tuir este projet o, onde 
deverá ser aberto processo lici tatório . Referiu-se ao Projeto de autoria 
do Vereador Reni Germano, no que se refere ao Parque Eól ico, 
sal ientando ter entrado em contato com o Secretário Geral  do 
Ministério de Minas e Energia, fi lho de Santo Antônio , que informou que 
o Projeto fosse elaborado e enviado para o Ministério que ele estudaria 
com carinho a possibil idade da instalação deste parque. Destacou a 
importância da vinda deste Parque Eól ico, informando que o município 
de Osório aumentou a sua estrutura orçamentária em dez mi lhões, em 
Tramandaí em torno de doze mi lhões, portanto se Santo Antônio 
receber uma estrutura orçamentária destas aumentará em 33% a 
arrecadação municipal .  Disse ter convidado o Sr. Presidente para 
dirigirem-se a Osório na Gerência Regional da CEEE para procederem 
à medição dos ventos, bem como ver i f icar os trâmites uti l izados pela 
Prefei tura de Osório para a instalação do Parque Eólico.  Vereador 
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: Referiu-se ao pedido no qual solici ta 
a instalação de um posto da Brigada Mi l i tar na localidade de Agasa, em 
virtude da saída da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo o Vereador o 
grupamento da Polícia Rodoviária Estadual foi  criado, exclusivamente,  
para dar segurança na RS-030 Santo Antônio-Osório, Santo Antônio-
Glorinha, Santo Antônio-Capivari do Sul, Santo Antônio -Rolante, Santo 
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Antônio-Caraá. Segundo o Vereador este grupamento foi  parar em 
Pinheirinhos, divisa com o Rolante, sendo o maior absurdo dos úl timos 
tempos. Acredita o edil  que este grupamento deveria ter ficado no 
Centro de Santo Antônio, pois, segundo o Vereador, facil i taria o acesso 
a todos os municípios ci tados. Referiu-se com pesar à morte do seu 
amigo e antigo colega da Agasa, Ângelo Grassi . Vereador JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse o Edil  que existe uma 

si tuação invertida no município, por não se saber  quem é quem e quem 
manda em que. Sal ientou o Edil  que o usuário procura a Prefei tura 
Municipal  que está com um atendimento ineficaz, recaindo desta forma 
na Câmara Municipal , o que, na visão do  Vereador, não tem problema 
algum. Segundo o Edi l  as pessoas são orientadas, na Prefei tura, a 
procurar os Vereadores, que cumprem o seu papel solici tando di versos 
pedidos de providências, requerimento, informações i ndicações, mas 
são cri t icados por os fazerem em demasia. Vereador RENI GERMANO 
DA SILVA: Sol ici tou, verbalmente,  Votos de Congratulações à 
Comissão Organizadora, Pároco e à comunidade da local idade de 
Portão I pela bel íssima Festa em Louvor ao Sagrado Coração de Jesus, 
ocorrida neste úl timo domingo. Colocou o mesmo à disposição dos 
demais Edis. Reiterou, verbalmente, pedido real izado anteriormente,  
para que seja real izado um estudo para a instalação de um Parque 
Eól ico no Município. Com relação aos pedidos, destacou os de 
i luminação públ ica, uma vez que o município está às escuras. Espera o 
Edi l  que o Poder Executivo consiga colocar a i luminação públ ica em 
dia, uma vez que as pessoas pagam a i luminação. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr.  Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 180/2007 -  "Abre crédi to Especial  no Orçamento 

Municipal , em razão do contrato de Repasse fi rmado com o Ministério 
das Cidades através da Caixa Econômica Federal , com a final idade de 
recapeamento asfál t ico com concreto betuminoso a quente, da Rua 
Francisco Borges de Lima, Al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005, 
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 5.103/2 006 
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas al terações".Valor R$ 
234.000,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 181/2007 - "Abre crédi to suplementar  
no Orçamento Municipal , no valor de R$ 11.500,00 al tera as Leis 
Municipais nºs 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 Orçamen tárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  
Orçamentária Anual e suas alterações". Câmara Municipal” - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 005/2007 - "Autoriza a Mesa Diretora fazer cessão de 
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uso de local  ao Rotary Club de Santo Antônio da Patrulha"  - Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado por unanimidade com acordo  de l ideranças. Os requerimentos 
nºs 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321  e 322/2007, 
inclusive os verbais, bem como as Indicações nºs 074, 075, e 
076/2007, foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por  unanimidade. 
A seguir o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Reportou-se ao projeto de Lei que 

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 234.000,00 para recuperação 
do asfal to da Rua Francisco B. de Lima, sendo R$ 195.000,00 do 
Ministério das Cidades com a contrapartida do Município. Acredita que 
esta recuperação asfál tica será de grande importância para o grande 
números de moradores que transi tam, diariamente, por esta Via , bem 
como pessoas que trabalham. Posteriormente haverá a necessidade de 
colocação de redutores de velocidade, bem como a construção de 
passeio público. Disse que a convi te dos empresários e proprietários 
da Argos, Marco Costa e Leonardo Costa, teve a oportunidade de 
percorrer cada setor da indústria, comprovando a infra -estrutura, a 
qualidade dos produtos e a constante busca de aperfeiçoamento 
tecnológico. Neste i tem, o vereador apontou o departamento de 
projetos da empresa, formado por  jovens engenheiros de Santo 
Antônio, que atuam uti l izando modernas ferramentas de cálculo e 
projetos 3D. Segundo o Edi l , além da grandiosidade da l inha de 
montagem e da uti l ização de materiais di ferenciados, f icou 
impressionado e orgulhoso com a quantidade de empregos gerados 
pela empresa, bem como pela quantidade de guindastes que valem em 
torno de um milhão de reais. De acordo com o Edi l , a Argos gera em 
torno de 80 postos de trabalho diretos, com salários acima da média do 
município. Segundo informações,  em breve a empresa ganhará mais um 
prédio, agregado a uma grande área do complexo, o que também 
animou o vereador, bem como a previsão do empresário Marco Costa,  
que repassou informações de que após a conclusão deste 
empreendimento haverá um aumento em 50% o número de empregos.  
Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA SILVA:  

Cumprimentou o Vereador pelo pronunciamento, dizendo ter um 
sobrinho que tem o curso técnico de Desenhista Mecânico, que 
trabalha em Caxias do Sul nesta empresa.  Prosseguiu o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: De acordo com o Vereador, um relato como 

esse, comprova a importância de se analisar e acompanhar de forma 
direta os pedidos de incentivo que são enviados para aprovação d esta 
Casa. Disse o Edil  que esta empresa recebeu incentivos aprovados 
pela Câmara, e baseada na ética, na confiança e no respeito aos 
colaboradores, parceiros e cl ientes se tornou hoje uma das maiores em 
faturamento e arrecadação de impostos de Santo Antônio , assim como 
a Masal e a Coperja. O acréscimo na movimentação da economia 
patrulhense, impulsionada pelo desenvolvimento destas indústrias, e a 
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atração de pequenos empreendimentos prestadores de s erviço, também 
foram ci tados pelo Vereador como fatores importantes a serem 
considerados. Segundo o Vereador Santo Antônio já é um pólo 
metalmecânico, mas destaca a necessidade de se adotar uma polít ica 
de atração de outras empresas do ramo, criando uma cadeia de 
investimento e de qual i ficação da mão-de-obra. Vereador VALMIR  
ODONE PIRES: Parabenizou o Vereador Flávio  pelas palavras 

proferidas. Referiu-se à necessidade da instalação de Cursos técnicos 
na área metalmecânica, uma vez que o município já deu um grande 
passo com a vinda das faculdades. Disse ter entrado em contato com 
SENAI, veri f icando quais os cursos existentes nesta área. Segundo 
informações existem os cursos de mecânica industrial  e mecatrônica  
com uma mensal idade em torno de R$ 300,00. Acredita na necessidade 
das Indústrias patrulhenses efetuarem, talvez, um convênio com o 
SENAI, proporcionando cursos técnicos à noi te na Escola Barão do 
Cahy. Com relação à recuperação do asfal tamento da Rua Francisco 
Borges de Lima, disse que há a necessidade de se fazer um 
levantamento planotimétrico, uma vez que o asfal to é quente. Segundo 
informações o Poder Executivo tem um bom crédito com a Concepa, 
portanto sugeriu que este crédi to venha em asfal to para a recuperação 
do município. Em aparte falou o Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: 

Disse que esta proposta já foi  fei ta, ao Executivo, pelo Presidente da 
TRS, Dr. Osmar. Prosseguiu o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Disse 

ao Vereador que o mesmo poderá marcar uma audiência com o Dr.  
Osmar, dizendo que se encarregará de marcar com o Poder Executivo,  
convidando o Vereador Marlon a acompanhá -lo. Em aparte falou o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que as coisas não são tão 

simples assim, uma vez que fornecimento de material  tem que ser  
l ici tado. Prosseguiu o Vereador VALMIR ODONE PIRES : Disse que 

quando há uma dívida, um devedor,  tranqüilamente haverá a lei  da 
oferta e da procura, fazendo com que o preço seja mais baixo .  
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Fez uma homenagem, 
em nome da Srª Bernadete Saltiél , esposa do /Vereador Flávio Saltiél , 
pelo trabalho voluntário que a Liga Feminina de Combate ao Câncer 
vem promovendo em Santo Antônio da Patrulha, em uma parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, um mutirão de prevenção contra o 
câncer do colo de útero e de próstata.  Exaltou a Vereadora, os serviços 
prestados pela Entidade à comunidade patrulhense. Segundo a Edi l , no 
úl t imo sábado, mais de 145 mulheres foram atendida s com exames 
preventivos, dentro do Programa Saúde da Famíl ia, nos pos tos da 
Várzea e do Menino Deus, onde os homens também tiveram vez,  sendo 
que mais de 77 realizaram, gratui tamente, o exame de próstata.  A 
ação, de acordo com a Vereadora, já havia contemplado na semana 
passada os moradores do Bairro Bom Princípio, atendidos pelo PSF 1. 
Disse que a atuação das integrantes da Liga  foi  essencial  para o 
sucesso da promoção. Segundo a Vereadora, as integrantes da Liga se 
doaram durante toda a semana, organizando e mobi lizando a 
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comunidade, enfatizando a grande satisfação das pessoas atendidas. 
Lembrou a Edi l  a importância da prevenção na detecção da doença. O 
envolvimento da Secretaria de Saúde, com a presença do secretário 
Giovani Sassi , assim como das agentes  de saúde e funcionárias dos 
Postos também mereceu destaque da vereadora. Como integrante da 
equipe de servidoras do PSF da Várzea, a Vereadora agradeceu e 
enfatizou a dedicação das colegas que abriram mão do sábado, 
trabalhando nesta campanha. Vereador RENI GERMANO DA SILVA:  
agradeceu aos colegas pela votação dos Projetos por acordo de 
l ideranças, pela importância dos mesmos para o município. Destacou a 
aprovação do Projeto que tem por f inal idade a recuperação do 
asfal tamento da Rua Francisco Borges de Lima, que foi  objeto de 
pedidos de todos os Vereadores. De acordo com o Edi l  esta verba é 
oriunda do Gabinete do Deputado Onyx Lorenzonni do DEM, resultado 
da visi ta do Vereador Adelino Stecanela que, ao se dirigir a Brasília, 
visi tou o gabinete do Deputado na busca de verbas para o Município, 
demonstrando o trabalho efetuado por esta Casa. Nada mais a tratar, 
foi  encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após 
l ida e aprovada, segue assinada.   


