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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Ao primeiro dia do mês de outubro de 2007 reuniram-se, ordinariamente,  
no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os seguintes vereadores: 
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, PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA,  
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 30ª Reunião Ordinária em votação que foi  aprovada por unanimidade.  
O 2º suplente de vereador, Pedro Renato de Souza Rocha que, após 
prestar o juramento que segue “prometo cumprir e fazer cumprir a Lei 
Orgânica Municipal , as Leis da União, do Estado e do Município, bem 
como exercer o mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da 
honra e do bem comum”,  assumiu a vereança em substi tuição ao 
Vereador ti tular Vereador Reni Germano da Si lva que assumiu a 
Prefei tura Municipal  pelo período de 28 de setembro de 2007 a 07 de 
outubro de 2007. O 1º Suplente de Vereador, Orêncio Machado Ramos, 
abriu mão da Vereança por problemas particulares. Em ato contínuo, o 
Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à 
lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº 143/2007 –  Encaminha 

Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 144/2007 –  
Encaminha Projetos de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 145/2007 
–  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº  
146/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem 
nº 147/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº 148/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 149/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 194/2007  - Dá Nova Redação ao § 2º do 

Art.2º da Lei  Municipal  nº  5.295 de 5 de novembro de 2007, que 
Estabelece normas à l icença especial  para exploração do serviço de 
transporte público de passageiros da categoria individual -Taxi , na área do 
Município e dá outras providências –  Poder Executivo.  PROJETO DE LEI 
Nº 195/2007 - "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 2.206,47 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 196/2007 –  “Al tera o Artigo 2º, da Lei 
Municipal  nº 4.796, de 17 de novembro de 2005 –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 197/2007 –  “Substi tui  Entidade no Conselho 
Municipal  de Segurança Pública e Direi tos Humanos”  –  Poder Executivo.  
PROJETO DE LEI Nº 198/2007 -  "Abre Crédito Suplementar no 
Orçamento Municipal , 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 Diret rizes 
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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 32.726,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 199/2007  - "Abre 

Crédito Suplementar no Orçamento Municipal , 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" no valor de 30.000,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 200/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder 
incentivo a Empresa" KUNZLER, FILHOS & CIA LTDA" –  Poder Executivo.  
Of. 845/2007 - Respostas Requerimentos,  Indicações e Pedidos de 
Providências –  Poder Executivo. Of.  858/2007 –  Resposta a diversos 
Pedidos de Providências e Indicações dos Vereadores –  Poder Executivo. 
Ofício - Solici ta ao Presidente a confecção do recadastramen to de CPF, 
durante a X Ação Comunitária Municipal  e VII Ronda da Cidadania que 
ocorrerá das 9 às 17 horas no dia 24 de novembro de 2007 –  Associação 
Comercial . Of. nº 010254/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 5.194,48. Of. nº 
005696/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 390,62. Of. nº 
001515/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 1.166,02. Of. nº 
005417/MS/SE/FNS –  Informa a l iberação de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde no valor de R$ 3.029,87. Comunicado nº 
CM136222/2007 –  Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação  no valor de R$ 29.381,37. 
INDICAÇÃO Nº 089/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- “Seja disponibi l izado, 
através da Secretaria Municipal  de Agricul tura e Fomento Econômico, em 
conjunto com a EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de SAP, o 
transporte de calcário  para os pequenos produtores rurais”.  INDICAÇÃO 
Nº 090/2007 –  “Criação de espaço de lazer para os jovens do Município”. 
INDICAÇÃO Nº 091/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- 

“Implantação de um Posto de atendimento médico 24 horas, podendo -se 
uti l izar da es trutura do Posto de Saúde Central”.  Requerimento nº 
362/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a Brasil  Telecom a 
instalação de um TUP na Rua São Manoel nas proximidades da 
residência de nº 39 na Vi la COHAB. Requerimento nº  363/2007 –  
MARLON SILVA DE SOUZA- Sol icita ao Prefei to providências com 

relação aos catadores de lixo que estão acampados no estacionamento 
da antiga Cooperativa Rizícola Patrulhense,  onde recolhem, depositam e 
fazem a entrega destes materiais. Requerimento nº 364/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to um estudo junto ao 

Conselho Municipal  de Trânsi to a fim de viabil izar horários (horário de 
verão) para os pedestres real izarem suas caminhadas na Av.  Afonso 
Porto Emerim, onde não prejudique o comércio local .  Requerimento nº 
365/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Votos de 

Congratulações ao Sr.  Prefei to Municipal  e a Sra. Patrícia 
Ferraz,Secretária da Cultura e a todas as Escolas participantes  do 6º 
Festival de Dança  realizado no Ginásio Municipal  Caetano Tedesco.  
Requerimento nº 366/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Gerny Munhoz 
Simas, ocorrido dia 29 de setembro de 2007.  Requerimento nº 367/2007 –  
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MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de Congratulações aos Exmos.  

Senhores Vereadores do Município pela passagem do Dia Nacional do 
Vereador. Requerimento nº 368/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to a substi tuição do Requerimento 357/07, ao 
mesmo tempo em que sugerimos a criação da ouvidoria, com atendimento 
quali f icado, objetivando o recebimento de sugestões dos contribuintes.  
Requerimento nº 369/2007 –  ADELINO STECANELA- Sol ici ta ao Prefei to 

que seja cumprido o prazo de 72 horas após o evento para os promotores 
reti rarem os cartazes e faixas de propagandas no Município,  conforme Lei 
Complementar 2.674/93,"Código de Postura do Município".  Requerimento 
nº 370/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA E JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS - Votos de Congratulações a Comissão Organizadora e aos 
premiados durante o Campeonato Municipal de Laço/2007 ocorrido em 
Morro Grande no dia 30 de setembro de 2007.  Pedido de Providência nº 
523/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Recuperação da Travessa 

Ramos bem como revisão da iluminação pública com troca de lâmpadas.  
Pedido de Providência nº 524/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Colocação 

de luminárias no final da Rua Theobaldo Luiz Machado na local idade de 
Barro Vermelho próximo a local idade de Esquina dos Morros.  Pedido de 
Providência nº 525/2007 – FLÁVIO VON SALTIÉL - Patrolamento e 
ensaibramento da Rua Theobaldo Luiz Machado, bem como 
envaletamento e construção de bueiros.  Pedido de Providência nº 
526/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Colocação de dois 

contêineres na local idade de Campestre Velho.  Pedido de Providência nº 
527/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA-  Substi tuição das 

lâmpadas e colocação de luminárias públicas nas localidades de Ribeirão 
e Montenegro. Pedido de Providência nº 528/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da estrada da 
localidade de Arroio do Carvalho, passando pelas localidades de 
Ribeirão, Montenegro, Al to Ribeirão até Alto Chapada. Pedido de 
Providência nº 529/2007 –  PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA –  

Recuperação da camada asfál t ica,  através de mutirão, visando a 
recuperação das ruas de nossa Cidade . Pedido de Providência nº 
530/2007 –  PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA - Substi tuição das 
lâmpadas e colocação de luminárias públicas nas localidades do 2º 
Distr i to. Pedido de Providência nº 531/2007 –  PEDRO RENATO DE 
SOUZA ROCHA - Recuperação da estrada Paulo Maciel Gomes em Passo 

do Sabiá, passando Arroio da Madeira  até entroncamento com a estrada 
de Serraria Velha até o encontro com RS-474. Pedido de Providência nº 
532/2007 –  PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA -  Ensaibramento e 
patrolamento da estrada Remi Assis em Passo de Sabiá.  Pedido de 
Providência nº 533/2007 –  PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA -  
Recuperação da Rua José Machado da Si lva iniciando junto a rodovia RS -
474, passando Esquina dos Morros até o encontro com a estrada geral 
que dá acesso a Chicolomã.  Pedido de Providência nº 534/2007 –  PEDRO 
RENATO DE SOUZA ROCHA- Recuperação da estrada geral da 
localidade de Aldeia Velha. Pedido de Providência nº 535/2007 –  
ADELINO STECANELA- Patrolamento e ensaibramento da estrada geral  
da local idade de Cancela Preta.  Antes de iniciar os trabalhos, o 
Presidente em exercício, Marlon si lva de Souza, convidou o Prefei to em 
exercício, Reni Germano da Si lva a fazer parte da Mesa.  Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Referiu-se ao 
projeto de Lei nº 200/2007 oriundo do Poder Executivo  que concede 
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incentivo à empresa KUNZLER, FILHOS & CIA LTDA, sal ientando a 
importância da suspensão da reunião para entendimento de bancada, 
pela importância do mesmo no desenvolvimento do município. Ressaltou 
que além dos vinte empregos diretos que esta empresa vai  gerar, há a 
previsão de um faturamento de quinze mi lhões e seiscentos mi l  reais, 
com um ICMS anual de R$ 265.000,00. Sal ientou o Edi l que com a vinda 
desta empresa haverá uma redenção da bacia lei teira do município . 
Segundo o Vereador não haverá apenas uma transferência da planta para 
o município, mas também a expansão desta empresa. Disse que se o 
Conselho é composto por cidadãos de todos os partidos pol íticos, que 
trabalham de graça, visando o desenvolvimento do muni cípio, assim como 
os Secretários Municipais, Prefei to e a comunidade patrulhense. Vereador 
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Referiu-se ao requerimento nº 

368/2007 no qual sol ici ta a criação de uma Ouvidoria devido aos 
transtornos que vem ocorrendo na Prefei tura Municipal . Segundo o Edi l  
os contribuintes, ao procurarem a Prefei tura, não sabem a quem procurar 
para fazer suas reclamações. De acordo com o Vereador há o setor de 
protocolo que funciona muito bem, mas o sistema não funciona direi to, 
uma vez que os pedidos são repassados aos setores competentes, mas 
não há um retorno ou previsão aos contribuintes. Segundo informações, 
existem pessoas que fizeram seus protocolos mais de uma vez, mas até o 
presente momento não foram atendidas nos seus plei tos. Acredita que 
esta é apenas uma questão de organização, portanto a necessidade da 
criação desta ouvidoria. Com relação ao Projeto de Lei nº 200/2007 que 
concede incentivo à empresa KUNZLER, FILHOS & CIA LTDA, disse ter  
recebido um telefonema do Secretário da Admini stração, no qual solici tou 
que este projeto fosse anal isado e votado, na presente Reunião, em 
virtude da necessidade da instalação da mesma, objetivando dar emprego 
aos jovens patrulhenses. Segundo o Edi l  os Vereadores da Bancada do 
PP não são oposição, estando nesta Casa para trabalhar pelo bem do 
município. Vereador PEDRO RENATO DE SOUZA ROCHA : Cumprimentou 

as pessoas presentes no Plenário, me especial  ao Prefei to em exercício, 
Reni Germano da Si lva, presente na Reunião. Disse ser favorável ao 
Projeto de Lei nº 200/2007 desde que o mesmo traga benefícios, gerando 
empregos e renda ao município. Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: 

Sol ici tou que seja encaminhado um requerimento à empresa Lixotéia para 
que proceda ao recolhimento do l ixo  no Loteamento Parque São José,  
bem como à empresa Brasi lTelecom que disponibil ize linha para telefonia 
fixa no mesmo loteamento. Rati f icou as palavras do Vereador no que se 
refere à aprovação do Projeto de Lei nº 200/2007 que concede incentivo à 
empresa KUNZLER, FILHOS & CIA LTDA. Cumprimentou o trabalho que 
vem sendo fei to pelas lideranças do Poder Executivo Municipal .  Segundo 
o Edi l  a vinda desta empresa é de vi tal  importância para o 
desenvolvimento do município, bem como um incentivo ao homem do 
campo em permanecer no seu ambiente. ORDEM DO DIA: VETO AO 
PROJETO DE LEI Nº 141/2007 que “Cria e regulamenta a concessão de 
t i tulo de Cidadão Patrulhense”  –  Colocado em discussão, manifestou-se o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Disse que a Comissão entendeu por 
derrubar o veto por não haver nenhum embasamento que contrarie a 
legal idade do mesmo –  Em votação fo i  rejei tado o veto por unanimidade. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Concede Título de Cidadão Eméri to de SAP ao Senhor 
Valdeci  Lino da Cunha –  Colocado em discussão, não havendo 
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manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
parecer da CUP. 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 
Diretrizes 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 –  Colocado em discussão,  manifestou-se o 
Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA:  Segundo o Edi l  este 

projeto é um aditivo para obras  no Espaço Cultural  Qorpo Santo, com a 
recuperação do telhado. Disse que a rubrica de onde estava saindo o 
dinheiro lhe chamou a atenção, portanto ligou para o setor de orçamento 
da Prefei tura que lhe colocou a par da si tuação, onde o dinheiro util izado 
é de uma sobra da contrapartida de uma operação de crédi to.  Em votação 
foi  aprovado por unanimidade com parecer  da CUP. PROJETO DE LEI Nº 
200/2007 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a conceder incentivo a 
Empresa" KUNZLER, FILHOS & CIA LTDA" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 199/2007  - 

"Abre Crédito Suplementar no Orçamento Municipal , 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  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" no valor de 30.000,00 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado po r 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 198/2007 - 

"Abre Crédito Suplementar no Orçamento Municipal , 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  Municipa l  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  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" no valor de 32.726,00 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 195/2007 - 

"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 municíp io 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  Orçame ntária 
Anual e suas al terações" no valor de 2.206,47 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças.  Os Projetos de Lei nºs 194, 196 e 
197/2007 baixaram na CUP. As indicações nºs 089, 090 e 091/2007, bem 
como os requerimentos nºs 362, 363, 364, 365, 3 66, 367, 368, 369 e 
370/2007 foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestações Plenárias, em votação foram aprovad os por unanimidade. 
Não havendo mais matéria na Ordem do Dia o Sr. Presidente passou para 
as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador ORIVAL RODRIGUES DE 
SOUZA: Parabenizou o Vereador Renato que assumiu a Vereança nesta 
Casa. Fez um agradecimento especial  ao Vereador Marlon, bem como ao 
Vereador Reni, por terem assumido a Presidência desta Casa e a 
prefei tura Municipal  consecutivamente. Fez uma proposição ao PP para 
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que participem das próximas eleições juntamente com os demais partidos 
para o desenvolvimento do município. Vereador PEDRO RENATO DE 
SOUZA ROCHA: Agradeceu ao Sr. Orêncio por ter lhe dado a 

oportunidade de assumir a Vereança desta Casa. Manifestou o seu 
contentamento por  ter assumido uma cadeira nesta Casa, colocando -se à 
disposição dos Edis e demais pessoas que acreditaram na sua pessoa. 
Da mesma forma agradeceu a sua famíl ia, amigos, elei tores, bem como 
ao PDT pelo apoio dado. Manifestou o seu orgulho por participar de um 
partido que, dentro deste leque de escândalos, permaneceu à margem da 
corrupção. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: 
Cumprimentou o Vereador Pedro Renato sucesso neste pequeno período 
em que assumiu uma cadeira nesta Casa, desejando sucesso ao mesmo. 
Sal ientou o Edil  que a corrupção está mais acentuada em Brasíl ia, não 
atingindo o município de Santo Antônio. Com relação ao que foi di to pelo 
Vereador Orival , disse que seria ótima essa união para o 
desenvolvimento do Município. Segundo o Vereador, a Bancada do PP 
vem atuando em conjunto com a administração, sendo até mesmo 
cobrada por não ser oposição. De acordo com o Edi l  esta é uma 
demonstração de que a Bancada do PP quer  o desenvolvimento do 
município, estudando e votando os Projetos que, nestes úl t imos dois anos 
e nove meses, foram em torno de 400. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: 

Cumprimentou o Vereador Pedro Renato por estar assumindo uma 
cadeira nesta Casa. Sal ientou o Edi l  que os Vereadores sempre sol ici tam 
pedidos referente as suas regiões, manifestando a importância da 
plural idade partidária para que todas as regiões seja m contempladas com 
sol ici tações que são levadas ao conhecimento do Poder Executivo.  
Lembrou o Edi l  que há anos atrás existiam apenas dois partidos no 
município, fazendo com que houvessem brigas acirradas. Posteriormente,  
outros partidos foram aparecendo, fazendo com que o debate se 
expandisse. Segundo o Edi l , hoje, isso não ocorre, porque o objetivo dos 
Vereadores é o desenvolvimento do muni cípio, não tendo mais espaço 
para aqueles que querem fazer uma polít ica individual, carreirista, 
visando o bolso, o partido ou os compadres pol ít icos. Segundo o 
Vereador, o povo tem que olhar para este tipo de coisa, exempl i f icando a 
união dos Vereadores na aprovação do incentivo à empresa Kunzler, que 
trará divisas, retorno de ICMS, emprego e renda para o município . 
Sal ientou o Edil  que os Vereadores anal isam e aprovam os projetos 
oriundos do Poder Executivo, sempre visando o desenvolvimento e o 
melhor funcionamento do Município. Em aparte falou o Vereador PEDRO 
RENATO DE SOUZA ROCHA: Parabenizou o Vereador pelas palavras 
proferidas, agradecendo a todos pela acolhida. Prosseguiu o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que esta Casa trabalha em prol  do 
município, salientando que para isso os Vereadores foram elei tos. 
Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Cumprimentou as pessoas 
presentes no Plenário , agradecendo a presença dos amigos que vieram 
lhe prestigiar neste dia tão importante, em que assume a Presidência 
desta Casa, mesmo que por pouco tempo, mas de tamanha importância.  
Parabenizou o Vereador Pedro Renato rocha por ter assumido uma 
cadeira nesta Casa. Rati ficou as palavras do Vereador Flávio quando da 
análise do contexto pol ít ico atual . Segundo o Edi l , os patru lhenses têm 
motivos para se orgulhar, uma vez que os pol íticos patrulhenses são 
honestos e trabalham em prol  do município, em união, estudando 
projetos, veri f icando se o Município será beneficiado. Da mesma forma 



 7 

enalteceu a honestidade e seriedade dos Pre fei tos que já passaram pelo 
município, bem como do atual  que sempre coloca o município em primeiro 
lugar. Salientou que esta Casa é única, uma vez que um partido que, 
hoje, é considerado oposição, assume a presidência desta Casa. 
COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS: Parabenizou o Vereador Pedro Renato por ter assumido uma 
cadeira nesta Casa. Da mesma forma cumprimentou a ex -Vereadora 
Teresinha Rodrigues pelo trabalho que vem fazendo por Santo Antônio. 
Convidou a todos para cantar parabéns ao Vereador Marlon que está 
fazendo aniversário nesta data. Homenageou a imprensa escri ta e falada 
pela passagem do Dia do Radialista e dos repórteres, que levam as  
notícias e comunicados em todos os cantos do município. Parabenizou os 
campeões do Campeonato de Laço ocorrido na data de ontem. 
COMUNICADOS: Agradeceu a presença do Prefei to em exercício, Reni 
Germano da Si lva, que prestigiou esta Casa ao participar desta Sessão, 
demonstrando todo o respeito que tem com o Poder Legislativo. Convidou 
os Vereadores a participarem de uma audiência com o Secretário do 
Gabinete de Relações Insti tucionais, Celso Bernardi , na quarta -feira, dia 
03 de outubro, às 14h30min onde será tratada uma audiência com a 
Governadora Yeda Crusius, sobre a agi lização da l iberaçã o de recursos 
para a instalação da FURG em Santo Antônio da Patrulha. Da mesma 
forma convidou a todos a participarem de uma audiência, na sexta -feira, 
dia 05 de outubro, com o Chefe da Polícia Civil , Delegado Pedro 
Rodrigues, para tratar sobre a vinda de a lgum efetivo para o município, 
bem como novas viaturas. No mesmo dia, às 12 horas haverá um almoço 
com os proprietários da Joap, no Da Colônia, às 14 horas haverá uma 
visi ta às obras desta empresa. Nada mais a tratar, foi  encerrada a 
presente reunião, onde lavrei  a presente ata que, após l ida e aprovada, 
segue assinada.  


