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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e quatro 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,  
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 
sol ici tou ao Exmo. Senhor Secretário que real izasse a lei tura de um 
trecho Bíbl ico na forma de costume. O Senhor Presidente colocou a Ata 
da 29ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade.  
O 2º Suplente de Vereador Orival Rodrigues de Souza assumiu a 
Vereança no Legislativo Municipal  a contar de 19 de setembro de 2007 
em substi tuição ao Vereador ti tular Ferulio Jose Tedesco, que l icenciou -
se em conformidade com o artigo 16, inciso I do Regimento Interno da 
Câmara Municipal , pelo período de tr inta dias.  Fez o uso da Tribuna o Sr.  
José Samuel da Si lva Santos fazendo a divulgação da I conferência  
Municipal  da Juventude que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2007.  Em 
ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 

138/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  Of. Mensagem 
nº 139/2007 –  Encaminha Projetos de Lei – Poder Executivo. Of. 
Mensagem nº 140/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 141/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 142/2007 –  Encaminha Projetos de Lei –  
Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 187/2007 - "Abre crédi to 

suplementar no Orçamento Municipal , 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 5 .072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 50.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 188/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , 
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 
5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei Municipal nº 5 .103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações"  no valor de R$ 20.000,00 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 189/2007 - "Abre crédi to suplementar no 
Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipai s nºs 4.711/2005 e suas 
al terações que Dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 2006 a 
2009, Lei  Municipal  nº 5 .072/2006 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" no valor 
de R$ 21.470,00 –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 190/2007 –  
“Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 
2008”  –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 191/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs 



 2 

4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5 .072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de  2007, e Lei 
Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 15.000,00  –  Poder Executivo. PROJETO 
DE LEI Nº 192/2007 –  “Al tera número de cargos de Assessor 
Administrativo (CC-10) e inclui  Cargo em Comissão no art igo 27 da Lei 
Municipal nº 2.279/90 (Plano de Carreira dos Servidores Municipais, com 
Alterações Posteriores)” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº193/2007 - "Abre crédi to especial  por Redução Orçamentária, 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 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" no valor de 19.900,00 – Poder 
Executivo . Of. 836/2007 - Comunica que no período de 1º a 7 de outubro 
do corrente se ausentará do Estado do Rio Grand e do Sul com a 
finalidade de participar  do 16º Congresso Brasi leiro  de Transporte e 
Trânsi to em Maceió-AL –  Poder Executivo.  Of. 811/2007 –  Resposta ao 
Pedido de Providência nº 397/07 do Ver.  Reni Germano –  Poder 
Executivo. Of. 815/2007 - Respostas Requerimentos 005,  316, 317 e 
318/07. Pedido de Providência nº128 e Indicação 005/07 – Poder 
Executivo. Of. 818/2007 - Resposta Indicação 068/07 e Requerimento 
300/07 –  Poder Executivo.  Sol ici ta tr inta dias de l icença, a contar de 
19/09/07, conforme Regimento Interno da Câmara  –  Vereador Ferulio 
Jose Tedesco. Of. Convite entrega de prêmios do Ca mpeonato no dia 30 
na localidade de Morro Grande na Cancha de Laçadores do Piquete 
Tropeiros do Pago, a parti r das 16h00min –  Comissão Organizadora. 
Convite Assembléia Geral  da ASCAL 28/07/2007 às  9h30min na Câmara 
Municipal  de Xangri -lá. Of. Solici tação de Tribuna Livre da Câmara para 
divulgação da I Conferência Municipal da Juventude que ocorrerá no dia 
17 de novembro de 2007  –  Conselho Municipal  da Juventude.  Ofício 
CMDCA - Informa resultado da Eleição do Conselho Tutelar ocorrida no 
dia 18/9/07. Of. circular nº 062/2007 - Convite Festa do Idoso dia 26 de 
setembro de 2007, dentro da programação da Semana do Idoso.  
Comunicado nº CM128843/2007 –  Informa a liberação de recursos 
financeiros do fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor 
de R$ 15.267,73 –  Ministério da Educação. Comunicado nº 
CM128841/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.852,40 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM128842/2007 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. Of. nº 
009481/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. nº 013380/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros 
do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 13.300,00 –  Ministério da 
Saúde. Of. nº 004085/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 005218/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 
48.522,50 –  Ministério da Saúde. Of. Gab. Nº DTC –  763/07 –  Resposta 
ao requerimento nº 316/2007 de autor ia do Vereador Valmir Odone Pires 
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–  DAER. Of. Banco do Brasi l  –  Resposta ofício nº 345/2007 que 
encaminhou o requerimento nº 305/2007 de autoria do Vereador Orival  
Rodrigues de Souza. Convite para solenidade de passagem de Comando 
ao Sr. Coronel Pér icles Brasil  Álvares a realizar -se no dia 27 de setembro 
às 10 horas na sede do comando si to à BR 101, KM 97, Osório –  
Secretaria da Justiça e da Segurança. INDICAÇÃO Nº 087/2007 –  
ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA- “Seja incluído no Orçamento de 2008 a 

construção de uma Escola de Educação Infantil  para a Ilha da Lagoa dos 
Barros”. INDICAÇÃO Nº 088/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

“Construção de uma Escola de Educação Infantil  na localidade de Passo 
dos Ramos” . Requerimento nº 354/2007 –  ADELINO STECANELA -  

Sol ici ta a CEEE extensão da rede de energia elétr ica, iniciando na RS - 
030 em direção a estrada que dá acesso a Chicolomã, aproximadamente 
150 m.  Requerimento nº 355/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA, JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

Votos de Congratulações aos CTGs e Tradicionalistas . Requerimento nº 
356/2007 –  ADELINO STECANELA- Voto de Pesar pelo falecimento do 

Sr. Artimimo Bri to dos Santos ocorrido no dia 23/9/2007.  Requerimento nº 
357/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to 

a criação de uma Central  de Atendimento Qual i ficado visando atender 
com maior eficácia a população Patrulhense.  Requerimento nº 358/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Diretor Presidente 
da CONCEPA colocação de proteção lateral no acesso da BR-290 em 
Santo Antônio da Patrulha.  Requerimento nº 359/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to melhorias no acesso da 

Av.Affonso P.Emerim em direção a RS-474, passando pelo engenho do 
Sr. Mário Barcel los.  Requerimento nº 360/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS- Votos de Congratulações aos Festeiros , Comissão 
Organizadora, Pároco e comunidade pela brilhante festa em Louvor a 
Nossa Senhora da Boa Viagem, ocorrida no dia 23 de setembro de 2007.  
Requerimento nº 361/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Sol ici ta a Metrovias a recuperação das laterais da RS-30, de Miraguaia 
até a localidade de AGASA.  Pedido de Providência nº  508/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Colocação de abrigo na parada de ônibus em 
frente à Igreja da local idade de Chicolomã. Pedido de Providência nº 
509/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da rede de 
i luminação pública com colocação de luminárias na estrada que liga  RS-
474 com a RS-30, em frente à Empresa Union Destilery. Pedido de 
Providência nº 510/2007 – FLÁVIO VON SALTIÉL E JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Patrolamento e ensaibramento da Rua Oscar 
Ferreira de Jesus a parti r da RS-474 até o Posto de Saúde da COHAB.  
Pedido de Providência nº 511/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 
Patrolamento e ensaibramento da Rua Pascoal Sinhorel l i ,  esquina com a  
Rua Alziro Baltazar da Luz.  Pedido de Providência nº 512/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Patrolamento e ensaibramento da Rua Idel fonso 

Si lveira Braga após a ponte até o encontro  com a RS-030. Pedido de 
Providência nº 513/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Colocação de 

canos de esgoto na Rua Oscar Ferreira de Jesus em direção a RS-474; 
Ampl iação da área de escape da Rua Oscar Ferreira de Jesus, visando 
melhorar a visibi l idade dos condutores para diminuir o número de 
acidentes. Pedido de Providência nº 514/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 

Reposição de três lâmpadas entre as paradas 195/196 na localidade de 
Portão II.  Pedido de Providência nº 515/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
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Reposição de lâmpadas na Rua do Posto de Saúde de Miraguaia. Pedido 
de Providência nº 516/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Reposição de 
lâmpadas na rua localizada atrás do Posto de Gasolina no Lot eamento 
Miraguaia, na localidade de Miraguaia.  Pedido de Providência nº 
517/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e 

patrolamento da estrada geral  das localidades de Cancela Preta e 
Palmeira do Sertão.  Pedido de providência nº 518/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da Travessa 
Fernandes na local idade de Sertão até o encontro com a estrada d e 
Ribeirão. Pedido de Providência nº 519/2007 –  SATURNINO CORREA DA 
SILVEIRA- Recuperação das pontes da localidade de Ribeirão.  Pedido de 
Providência nº 520/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 
Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam as local ida des de 
Esquina dos Morros, Chicolomã, Tapumes, Lombas, Barrocadas, Rincão 
do Capim, Morro Grande.  Pedido de Providência nº 521/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de lâmpadas queimadas, parolamento 
e ensaibramento da Rua Alberto Tedesco.  Pedido de Providência nº 
522/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Conserto dos canos de 
esgoto quebrados na Rua dos Imigrantes. Falou sobre o EXPEDIENTE 
DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao Projeto oriundo 
do Poder Executivo que Cria Crédito Especial  no Orçamento no valor de 
R$ 50 mi l  para Secretaria Municipal  de Educação para obras e 
instalações, reformas de escolas, em que o material de consumo sai  da 
própria secretaria. Da mesma forma referiu-se ao Projeto de Lei  Abre 
Crédito Especial  no Orçamento no valor de R$ 20 mi l  para secretaria de 
saúde, visando a implantação em ações de serviço da saúde do CAPs  I,  
incentivo de custeio de atendimento psicosocial , recurso este oriundo da 
União, bem como um Projeto no valor de R$ 21.470,00 que Abre Crédito 
Suplementar no Orçamento destinado à Secretaria de Departamento 
Social  e de Obras, onde o recurso sai das próprias secretarias. Segundo 
o Edi l  estes Créditos são remanejamentos que muitas vezes estouram as 
rubricas tendo os Vereadores que se reunir em janeiro para  suplementar.  
Da mesma forma referiu-se ao Projeto de Lei nº 191/2007 que Abre 
Crédito Suplementar, também da Secretaria de Assistência Social , bem 
como para a Secretaria de Obras no valor de R$ 10 mi l , visando a 
manutenção do Programa Siasus, também para manutenção de 
urbanismo. Destacou o Projeto de Lei nº  192/2007 que Altera o número 
de cargos de assessor administrativo, CC 10, e inclu i  cargo em comissão. 
Segundo o Edi l  este projeto diminui de nove para oi to o número de 
assessores administrativos, ficando incluído o de Diretor de Iluminação 
Públ ica, dando uma al teração na faixa de R$ 200 reais, atendo aos 
pedidos constantes da sociedade, ou seja,  melhoria nas redes. De acordo 
com o Vereador este setor está sem comando , tendo duas camionetes  
paradas, existe material , mas não tem quem coordene ou se 
responsabil ize pelo assessoramento dos trabalhos atinentes à iluminação 
pública. Disse que esse diretor terá a responsabi lidade de coordenar, 
f iscalizar a equipe, bem como as redes publicas e elétricas, zelando pela 
segurança dos serviços. Sal ientou a importância da criação deste cargo 
visando melhor atender a população que paga a taxa de  i luminação 
pública, mas não tem o serviço. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: O 
Vereador enalteceu e homenageou os tradicionalistas patrulhenses pela 
dedicação na manutenção do espíri to farroupi lha. Segundo o Edi l  as 
atividades comemorativas pela Semana Farroupi lha se encerraram no 
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último dia 20, no entanto, o trabalho de homens e mulheres que integram 
os CTGs de Santo Antônio da Pat rulha pelo fortalecimento das tradições 
gaúchas continua o ano inteiro. Enfatizou a importância das atividades 
promovidas pelos CTGs Chico Borges, Pedro Elesbão, Patrulha do Rio 
Grande e Alvorada do Rio Grande, que resgatam o passado mantendo  
acesa a chama dos ideais farroupi lhas. De acordo com o Edi l  é de 
extrema importância as atividades promovidas por estes movimentos.  
Disse que a organização da Semana Farroupilha é uma mostra da  doação 
destas pessoas pela cul tura gaúcha, que organizam atividades durante 
todo ano, muitas vezes arcando com as despesas com recursos próprios , 
demonstrando com isso o sentimento de patriotismo e de orgulho pelas 
tradições. Lembrou o Vereador que os CTGs são freqüentados por 
famíl ias inteiras, promovendo a confraternização e a integração da 
comunidade. Afi rmou ter orgulho de participar ativamente destas 
atividades, estendendo a homenagem fei ta também aos piquetes de 
laçadores, a comissão do rodeio a todos que de uma forma ou outra 
contribuem para que as raízes tradicionalistas sejam mantidas vivas no 
município. Os vereadores João Cezar Freiberger de Souza e Jacira 
Conceição dos Santos, ambos do PP, além do presidente da Câmara, 
Reni Germano da Si lva se somaram ao vereador subscrevendo  o voto de 
congratulações. Vereador ORIVAL RODRIGUES DE SOUZA: Agradeceu 

ao colega Ferulio Jose Tedesco que se l icenciou por mais 30 dias, 
fazendo com que pudesse permanecer por mais este período , bem como 
agradeceu aos Vereadores pela acolhida nesta Casa. Referiu-se ao 
pedido no qual solici ta a inclusão no Orçamento de 2008 a construção de 
uma Escola de Educação Infanti l  na Agasa, tendo em vista as empresas 
que lá se instalaram, bem como as mulheres que trabalham fora e 
precisam de um espaço adequado para deixarem seus fi lhos. Manifestou-
se sobre o Projeto de Lei que visa a contratação de Diretor de Iluminação 
Públ ica. Sal ientou o Edil que os Vereadores,  constantemente, sol ici tam 
que este serviço seja fei to , por saberem que a população paga pelo 
mesmo, mas que não está sendo atendida plenamente.  Disse ser  
favorável ao mesmo por ter vindo acompanhado da extinção de outro 
cargo, portanto não onerará os cofres públ icos. Em aparte falou o 
Vereador RENI GERMANO DA SILVA :  Disse ter achado o Projeto 

oportuno, uma vez que todas as Reuniões há pedidos sobre iluminação 
pública, que na sua visão é segurança para a comunidade que está  
pagando, mas não tem o retorno devido.  Prosseguiu o Vereador ORIVAL 
RODRIGUES DE SOUZA: –  Fez um pedido verbal no qual sol ici ta à 

UNIVIAS que seja dispensado do pedágio o veículo da Emater que dá 
assistência aos produtores de Pinheirinhos e arredores.  Com relação à 
resposta do Banco do Brasil  com referência ao pedido que f ez sobre a 
arrecadação da CPMF, disse que não dá para acreditar  que o Banco não 
saiba o quanto arrecada de CPMF. Questionou o Edil  se o Banco do 
Brasi l  não faz balanço, para dar um retorno mais correto a esta Casa. 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 187/2007 -  "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal , al tera as Leis Municipais nºs 
4.711/2005 e suas al terações que D ispõe sobre o Plano Plurianual do 
município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5.072/2006 que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 2007, e Lei 
Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 50.000,00 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
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unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 188/2007 - 

"Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , 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 5.072/2006 
que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercício de 
2007, e Lei  Municipal  nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária 
Anual e suas al terações" no valor de R$ 20.000,00 –  Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
189/2007 - "Abre crédi to suplementar  no Orçamento Municipal , 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 
5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
exercício de 2007, e Lei Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" no valor de R$ 21.470,00 – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 191/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal , 
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 
5.072/2006 que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentá rias para o 
exercício de 2007, e Lei Municipal nº 5.103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" no valor de R$ 15.000,00  – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 192/2007 –  “Al tera número de cargos de Assessor Administrativo 
(CC-10) e inclui  Cargo em Comissão no artigo 27 da Lei Municipal  nº 
2.279/90 (Plano de Carreira dos Servidores Municipais, com Alterações 
Posteriores)”  - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Os Projetos de Lei nº 190 e 193/2007 baixaram na Comissão 
Única de Pareceres. Os requerimentos nºs 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360 e 361/2007, bem como as Indicações nºs 087 e 088/2007 foram 
colocados em bloco em discussão, não havendo manifestação Plenária, 
em votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo 
manifestação Plenária o Sr. Presidente passou às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS:  Referiu-se 

ao estado precário em que se encontram as estradas do interior. 
Sal ientou a Edil  que em função das fortes chuvas o estado das estradas 
piorou, mas sol ici ta que, assim que possível , o Poder Executivo 
providencie o conserto das mesmas. Sol ici tou, em caráter de urgência, o 
conserto da Rua Marechal Floriano e da Av. Borges de Medeiros que não 
tem mais condições de trafegabi lidade. Da mesma forma referiu-se à 
indicação na qual solici ta a construção de uma Escola de Educação 
Infanti l  na local idade de Passo dos Ramos. Segundo a Edi l  já entrou em 
contato com alguns Deputados para l iberação de verbas através do 
FNDE, uma vez que a demanda é muito grande de mães que querem 
trabalhar, mas não têm onde deixar os seus fi lhos.  Disse que a prefei tura 
compra vagas nas escol inhas, mas ainda não é suficiente,  uma vez que a 
demanda é muito grande, portanto solici ta a construção de  mais creches. 
Manifestou-se a respeito da criação do Cargo de D iretor de Iluminação 
Públ ica, sal ientando que as reclamações são muito grandes em função de 
lâmpadas que acendem e apagam quando querem, assim como outras 
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localidades que ainda não tem i luminação públ ica. Sol ici tou que seja fei to  
um planejamento para conserto e colocação de luminárias nas 
localidades que ainda não tem esse serviço. Vereador RENI GERMANO 
DA SILVA: Informou que, através de um serviço gratui to  à comunidade 
patrulhense, em 14 dias úteis,  a Câmara Municipal  fez 870 
recadastramentos de CPF. Fez um apelo aos jovens que estão ti rando a 
sua primeira habili tação para que diri jam com cautela, uma vez que 
muitas vidas estão sendo cei fadas em virtude do consumo de álcool e da 
imprudência no trânsi to. Segundo o Vereador , na úl t ima semana foi  
comemorada a Semana do Trânsi to onde muitos alertas f oram dados. 
Disse que os jovens são as maiores vítimas, ou porque bebem, o u pegam 
carona de quem bebeu.  Como exemplo, disse estar  completando 43 anos 
de carteira, sem nunca ter  sofrido nenhum acidente. COMUNICADOS :  

Convidou a todos a participarem, no  dia 28, às 18h, da Posse dos 
Conselheiros Municipais na Câmara Municipal . Nada mais a tratar, foi  
encerrada a presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e 
aprovada, segue assinada.   


