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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, FERULIO JOSE TEDESCO, FLÁVIO VON 
SALTIÉL, JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE SOUZA, SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA. Presente o Consultor Jurídico Dr. José 
Augusto Rodrigues. Constando o número regulamentar 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 real izasse a leitura de um trecho Bíbl ico na forma 
de costume. O Senhor Presidente colocou a Ata da 38ª Reunião Ordinária 
em votação que foi  aprovada por unanimidade.  Fez o uso da Tribuna o 
Festeiro da 24ª Festa dos Caminhoneiros , Sr. Flávio de Jesus Gomes, 
convidando a todos a participarem da Festa em louvor a São Cristóvão 
que ocorrerá nos dias 01 e 16 de dezembro 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  181/2007 –  Encaminha 

Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 184/2007 –  
Encaminha  Veto ao Projeto de Lei  224/2007–  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº  185/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. 
Of. Mensagem nº 186/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. Of. Mensagem nº 187/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo. Of. Mensagem nº 188/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº  189/2007 –  Encaminha Projeto de 
Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 190/2007 –  Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 245/2007 - "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 5072/2005, 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 8.105,09 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 246/2007 –  “Dá Nova Redação ao Inciso III e § 7º do Art.13 da Lei 

Municipal nº 4.760, de 07 de outubro de 2005- Que Reestrutura o Regime 
Próprio de Previdência Social  dos Servidores Efetivos do Município de 
SAP, Alterados pelas Leis Municipais nºs  4.802, de 23 de novembro de 
2005 e 5.227, de 05 de junho de 2007” –  Poder Executivo.  PROJETO DE 
LEI Nº 247/2007 –  “Dá Nova Redação ao Art.2º da Lei  Municipal  nº 5.326, 
de 23 de outubro de 2007, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal  a 
parcelar débito para com o Fundo de Aposentadoria e  Pensão do Servidor 
- FAPS, e dá Outras Providências” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº 248/2007 –  "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 
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 R$ 7.500,00 –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 249/2007 –  "Abre crédi to especial  
referente ao Convênio Implantação do Programa de Erradicação do 
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Trabalho Infantil -  PETI, 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 5072/2005, 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 3.125,00 –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 250/2007 –  “Altera 
Código da Função Grati f icada de Diretor do Departamento de Compras 
(FG-120) e Altera número de Cargos da Função Grati f icada de Chefe de 
Expediente e Legislação (FG-11)” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI 
Nº 251/2007  –  “Altera Requisi tos do cargo em Comissão de Chefe de 
Comunicação Social  (CC-15)” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº  
252/2007 - "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 
5072/2006 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. Of. 987/2007 - Resposta Ofício 416/07 sobre o Projeto de Lei 
197/07 –  Poder Executivo. Of. 1037/2007 - Respostas Indicações, 
Requerimentos e Pedidos de providências –  Poder Executivo. 
INDICAÇÃO Nº 107/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Construção de 
novas escolas de educação infantil  na sede do Município”.  INDICAÇÃO 
Nº 108/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- “Seja estudada a 

possibil idade do Poder Executivo conceder Vale -Transporte aos 
profissionais que residem em outros Municípios, mas que estão lotados 
em órgãos do Município ” . Requerimento nº 451/2007 –  RENI GERMANO 
DA SILVA, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA, MARLON SILVA DE 
SOUZA E FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de Congratulações a Comissão 
Organizadora, e a Comunidade da local idade de Esquina dos Morros pela 
Festa Nossa Senhora da Piedade. Requerimento nº 452/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Sol ici ta ao Diretor da Empresa UNESUL sol ici tando 

melhorias na qualidade dos ônibus que realizam o transporte para SAP.  
Requerimento nº 453/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  Sol ici ta ao 

Prefei to agi lização na concessão de um aumento de salário às agentes 
comunitárias de Saúde. Requerimento nº 454/2007 –  MARLON SILVA DE 
SOUZA-  Sol ici ta ao Prefei to que reivindique junto a Empresa UNESUL,  
melhorias na qualidade dos ônibus que realizam o transporte para SAP, 
proporcionando maior qual idade e conforto aos passageiros.  
Requerimento nº 455/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO E JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 
Senhor KAMETARO MASHIMA ocorrido no dia 20 de novembro.  
Requerimento nº 456/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Votos 
de Congratulações a Comissão Organizadora, Festeiros e Comunidade, 
alusivo a Festa em Louvor a Nossa Senhora das Graças real izada no dia 
25/11 na localidade de Montenegro.  Requerimento nº 457/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta ao Prefei to resposta ao 
Pedido de Informações 018/07. Requerimento nº 458/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Votos de Congratulações aos Festeiros,  Comissão 
Organizadora e a comunidade de Esquina dos Morros, pela Festa em 
Louvor a Nossa Senhora da Piedade ocorrida em 25 de novembro de 
2007. Requerimento nº 459/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO - Sol ici ta 

ao Prefei to a atual ização cadastral  de todos os túmulos e jazigos 
existentes no cemitério Municipal . Requerimento nº 460/2007 –  JACIRA 
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta ao Prefei to uma parceria com os 

moradores da Rua Caetano Tedesco e da Rua Danton Pascoal i  da Rosa, 
para que seja real izado o calçamento das mesmas.  Requerimento nº 
461/2007 –  ADELINO STECANELA- Votos de Congratulações ao Grupo 
de Jovens Força do Campo, presidido por Alex do Amaral Ramos pelo 
trabalho desenvolvido na localidade de Barrocadas, juntamente com a 
Diretora da Escola Estadual Afonso José Nunes Santana,  Srª Maria 
Terezinha e do Presidente da Associação de Moradores , Sr.  Luiz 
Henrique Estener, que resultou na Inauguração da Bibl ioteca Arca das 
Letras e dos Banheiros e Churrasqueira no Salão de Eventos da Escola.  
Pedido de Providência nº 690/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA -  

Patrolamento e ensaibramento da estrada Francelino Gabriel  Flor, b em 
como colocação de luminárias em um poste em frente ao nº 077 da 
mesma estrada no Bairro Santa Terezinha, próximo a saibreira.  Pedido de 
Providência nº 691/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL  -  Patrolamento e 

ensaibramento de todas as ruas do Bair ro Lomba da Páscoa e 
recuperação imediata das ruas onde foi  colocado anti -pó. Pedido de 
Providência nº 692/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e 
ensaibramento com colocação de material , nas estradas das local idades 
de Morro Grande, Rincão do Capim e Vassouras.  Pedido de Providência 
nº 693/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Patrolamento e ensaibramento,  

com colocação de material , nas estradas de Chicolomã, Barrocadas,  
Tapumes e Lombas. Pedido de Providência nº 694/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Recuperação da estrada de Lomba Vermelha até 
o encontro com a estrada de Palmeira do Sertão.  Pedido de Providência 
nº 695/2007 - SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Recuperação da 
estrada geral  que inicia na localidade de Canto dos Gui lhermes até a 
localidade de Canta Galo.  Pedido de Providência nº 696/2007 –  
SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Ensaibramento e patrolamento da 

estrada Júlio Brunelli , na localidade de Lagoa dos Barros.  Pedido de 
Providência nº 697/2007 – SATURNINO CORREA DA SILVEIRA  -  

Recuperação da ponte da localidade de Ribeirão. Pedido de Providência 
nº 698/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Encascalhamento 

da estrada Teobaldo Luiz Machado, partindo da RS-030 até a local idade 
de Esquina dos Morros.  Pedido de Providência nº 699/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da estrada 
de Cancela Preta e das ruas Edemar da Si lva Braga e Urbano Mendes 
Fogaça. Pedido de Providência nº 700/2007 –  ADELINO STECANELA- 
Colocação de placas indicativas nas estradas do Município, 
principalmente nas zonas rurais.  Pedido de Providência nº 701/2007 –  
ADELINO STECANELA- Conserto de um bueiro na loca l idade de 

Barrocadas em frente à residência do Sr.Luiz Henrique. Pedido de 
Providência nº 702/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Revisão 

da rede de iluminação públ ica com troca de lâmpadas na Rua Nicolau K.  
Rocha. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FLÁVIO VON 
SALTIÉL: Disse o Edi l  que esteve representando a pres idência da 
Câmara na abertura da X Ação Comunitária e a VII Ronda da Cidadania 
realizadas pela Associação Comercia l, Industrial  e de Serviços de Santo 
Antônio onde foram atendidas mais de cinco mi l  patrulhenses. Segundo o 
Vereador, a Ação Comunitária  é, sem dúvida, nenhuma, um dos maiores 
eventos que vem ocorrendo no município, em prol  da comunidade menos 
favorecida. Disse ter freqüentado todas as entidades que se faziam 
presentes, enaltecendo o brilhante trabalho voluntário que está sendo 
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efetuado, bem como a importância dessa ação comunitária.  Informou que, 
desde documentação, que teve também a participação da Câmara  no 
recadastramento de CPF, outras uti l idades públ icas foram oferecidas,  
quer na saúde, na prestação de serviços, no social ,  shows diversos, 
muita diversão e entretenimento não fal taram para as crianças dentro do 
ginásio, também foi  servido um gostoso carreteiro pra todo mundo. De 
acordo com o Edi l , desde o casamento comunitário, várias pessoas  
conseguiram regularizar sua si tuação, gratui tamente.  Disse que a grande 
maioria dos cidadãos espera esta oportunidade para regularizar a sua 
si tuação, uma vez que se foram procurar os cartórios, têm que pagar, o 
que não condiz com sua realidade, portanto a ação Comunitária é 
aguardada por muitos como a chance de regularizarem seus documentos 
de forma gratui ta. Sol ici tou, verbalmente, que seja encaminhado Votos de 
congratulações à Associação Comercial , Industrial e Serviços de SAP, 
que organiza tão bem essa Ação Comunitária, extensivo  a todos os 
participantes, quer de entidades, quer cidadãos comuns que estavam lá 
prestando serviço, ajudando aos munícipes.  Vereador  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Reportou-se ao pedido de informações  
encaminhado pelo Edi l  e pela Vereadora Jacira sobre os medicamentos 
no posto de saúde municipal . Segundo o Vereador, em contato com a 
Secretaria Municipal  de Saúde, foi  informado de  que os medicamentos 
estão chegando, em virtude da realização do pregão real izado no dia dois 
de outubro. Segundo o Edil , os medicamentos  somente estão sendo 
l iberados agora porque as empresas que participaram são de longe, 
levando mais ou menos 15 dias para o contrato ser encaminhado pelo 
correio. Salientou o Edil  que a sua preocupação refere -se ao fato da 
Secretaria de Saúde não deixar fal tar os medicamentos, para somente  
depois efetuar o processo lici tatório, porque  demora, no mínimo, 60 dias, 
porque é tomada de preço, através de pregão é mais demorado. De 
acordo com o Vereador, o mesmo está ocorrendo com a reposição das 
lâmpadas, que estão terminando agora, mas somente agora foi  
encaminhado ao setor de compras que, provavelmente, somente em 
fevereiro ou março poderá adquiri r as lâmpadas, em virtude da aprovação 
do orçamento. Segundo o Edi l  em virtude dessa demora o município 
poderá ficar às escuras por três meses, caso venha ocorrer uma 
queimada de lâmpadas. Vereador MARLON SILVA DE SOUZA: Saudou 
os Festeiros da Associação dos Caminhoneiros presentes no Plenário, 
homenageando o Maurício Hoffmann e a Maríl ia El izabete Monteiro, o 
Airton Borges da Si lva e a Rosane Pereira dos Santos, o Flávio de Jesus 
Gomes e a Dinaura dos Santos Si lveira, o Fábio Sidnei Jacob e a Dai ana 
Bri to da Costa, extensivo a toda a diretoria e colaboradores da 
Associação dos caminhoneiros. Sal ientou a magnitude desta Associação, 
que sempre promove Festas em prol  da comunidade. Sal ientou o Edil  ter 
convidado várias pessoas para participarem desta  grandiosa festa. 
Sol ici tou, verbalmente, Votos de Congratulações ao Festeiro, Sr. Alzimiro 
Costa, Comissão Organizadora, Pároco e comunidade da localidade de 
Montenegro, em virtude da Festa ocorrida em louvor a Nossa Senhora 
das Graças, em 25 de dezembro de 2007. Parabenizou o Grupo de 
Jovens Força do Campo, presidido por Alex do Amaral Ramos pelo 
trabalho desenvolvido na localidade de Barrocadas, juntamente com a 
Diretora da Escola Estadual Afonso José Nunes Santana,  Srª Maria 
Terezinha e do Presidente da Associação de Moradores, Sr.Luiz Henrique 
Estener, que resultou na Inauguração da Bibl ioteca Arca Das Letras e dos 
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Banheiros e Churrasqueira no Salão de Eventos da Escola.  Sol ici tou, 
verbalmente, Votos de Congratulações aos Festeiros, Pároco e 
comunidade da local idade de Taquaral pela brilhante festa ocorrida neste 
final de semana. Cumprimentou o Presidente do PMDB, Vi lmar Coelho, 
presente na Sessão.  Vereador RENI GERMANO DA SILVA :  

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  aos 
Festeiros da grandiosa Festa dos Caminhoneiros que ocorrerá nos dias 
01 e 16 de dezembro p.v. Referiu-se ao projeto de sua autoria que proíbe 
o acesso de motoqueiros com capacete na cabeça dentro de 
estabelecimentos comerciais, agências bancárias, repartições públ icas , 
objetivando dar maior segurança aos funcionários e cl ientes. Disse não 
entender o porquê do Sr. Prefei to Municipal  ter vetado o referido projeto. 
Espera que os colegas Vereadores derrubem o veto, uma vez que o 
Projeto foi  aprovado por unanimidade. Em aparte falou o Vereador 
MARLON SILVA DE SOUZA: Disse ter  assistido ao Jornal Nacional, onde 

veiculou a informação que medida semelhante foi adotada pelo Estado de 
Pernambuco, sendo aprovado o Projeto pela Assembléia Legislativa. 
Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Segundo o Edi l , o 
município de Novo Hamburgo houve a iniciativa de um Vereador e 
acatado pelo Prefei to, em Alegrete a iniciativa partiu do Prefei to 
Municipal . Em aparte falou o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 

Acredita que a matéria foi  de interesse de todos os Vereadores, mas de 
acordo com as razões apresentadas no veto, existe alguma 
inconsti tucional idade, portanto sugere que o Consultor Jurídico forneça 
um parecer sobre a matéria, para que esta Casa não sofra, 
posteriormente, uma ADIN (Ação de Inconsti tucionalidade). Segundo o 
Edi l , acatará o parecer do consultor Jurídico, destacando a relevância da 
matéria apresentada. Prosseguiu o Vereador RENI GERMANO DA SILVA :  
Referiu-se à Indicação na qual solici ta a construção de novas escolas de 
educação infantil  na sede do Município , em virtude da grande demanda 
de crianças que necessi tam de vagas para que suas mães possam 
trabalhar. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 245/2007 - "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 5072/2005, que dispõe 
sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o exercíci o de 2007, e Lei 
Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei  Orçamentária Anual e 
suas al terações" no valor de 8.105,09 –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 248/2007 –  "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 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 R$ 7.500,00 –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado com acordo de l ideranças. PROJETO 
DE LEI Nº 249/2007 –  "Abre crédi to especial referente ao Convênio 

Implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -  PETI, 
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 
5072/2005, que dispõe sobre a Lei  de Diretr izes Orçamentárias para o 
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exercício de 2007, e Lei  Municipal  nº 5103/2006 que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual e suas al terações" No valor de 3.125,00  –  Colocado 
em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  
aprovado com acordo de lideranças. PROJETO DE LEI Nº 251/2007  –  
“Altera Requisi tos do cargo em Comissão de Chefe de Comunicação 
Social  (CC-15)” –  Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado com acordo de l ideranças. PROJETO 
DE LEI Nº 252/2007 - "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 
5072/2006 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, manifestou-se o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse que essa verba de R$ 50.000,00 está sendo disponibil izada 

pela Câmara em favor do Insti tuto Hospitalar Santo Antônio. Colocado em 
votação foi  aprovado com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
240/2007 - “Estima receita e f ixa despesas do Município para o exercício 
f inanceiro de 2008”  –  Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Reconheceu o esforço, a compreensão e a 
dedicação de todos no estudo e aprovação do mesmo. Sal ientou que, 
qualquer projeto que o executivo pretenda fazer para a execução do 
próximo ano, baseado no orçamento,  tem que ter  a sua aprovação. De 
acordo com o Edi l , dessa forma poderão  ser fei tas l ici tações e projetos,  
ganhando tempo com isso. Colocado em votação foi  aprovado com 
parecer da CUP. Os Projetos de Lei nºs 246, 247 e 250/2007 baixaram na 
CUP. As Indicações nºs 107 e 108/2007, bem como os requerimentos nºs 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461/2007 foram 
aprovados, em bloco, por unanimidade com acordo de l i deranças. Não 
havendo mais pronunciamentos o Sr. Presidente passou às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: 

Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  os 
Festeiros da Festa dos Caminhoneiros. Parabenizou o Vereador Flávio 
pelas palavras relativas ao estudo do Orçamento, sal ientando que, em 
virtude do mesmo permanecer pouco tempo, há a necessidade do Poder 
Executivo encaminhar, em 2008, o referido projeto mais cedo. Disse que, 
em conversa com o Secretário da Saúde, o mesmo informou que os 
medicamentos chegarão aos Postos de Saúde até o dia 10 de dezembro,  
o que vem ao encontro dos anseios desta Casa e da comunidade 
patrulhense. O Vereador anunciou a implantação de mais um turno no 
Posto de Saúde Central , o que ocorrerá a parti r de dezembro. Segundo o 
Edi l , a parti r dessa medida, a comunidade terá atendimento ininterrupto 
das 7h às 17h30min. Sal ientou que a decisão foi  tomada em conjunto 
entre o Prefei to Municipal , o Secretário da Saúde e os funcionários do 
Posto. De acordo com o Edi l  essa decisão envolverá outras questões, 
como a manutenção dos funcionários neste período . Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente em nome de Deus, deu por encerrada a sessão. 
Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que, após l ida e 
aprovada, segue assinada.  


