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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2007 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 10h30min, 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, 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 co locou a Ata da 42ª Reunião Ordinária em votação 
que foi  aprovada por unanimidade.  Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse à lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA: Of. Mensagem nº 204/2007 -  Encaminha Projeto de Lei –  Poder  
Executivo. Of. Mensagem nº 205/2007 - /2007 - Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 206/2007 - Encaminha Projeto de 
Lei  –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 207/2007 - Encaminha Projeto 
de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 208/2007 - Encaminha 
Projeto de Lei –  Poder Executivo. Of. Mensagem nº 209/2007 –  
Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 
270/2007 –  “Revoga art.3º da Lei  Municipal  nº 4.726/07, de 30 de agosto 

de 2005, que "Dispõe sobre o período de duração  do Ensino 
Fundamental” –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 272/2007  - Dá 

Nova Redação ao Art.1º da Lei  nº 4.288 de 14 de outubro de 2003 ” .  
PROJETO DE LEI Nº 273/2007 –  “Altera Disposi tivos da Lei Municipal  nº 

5.120, de 27 de dezembro de 2006, que Dispõe sobre o Patrimônio 
Histórico Cultural  do Município de SAP, e dá outras providências ”. 
PROJETO DE LEI Nº 274/2007 - "Abre crédi to especial  por redução 
orçamentária no valor de R$ 292.500,00, 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 5 .072/2005, 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" –  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 275/2007 –  
“Autoriza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, e Dá 
Outras Providências. (calceteiro)”. PROJETO DE LEI Nº 276/2007 –  
“Autoriza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, e Dá 
Outras Providências. (auxi liar de serviços técnicos) ” –  Poder Executivo. 
PROJETO DE LEI Nº 277/2007 –  “Cria Empregos destinados a atender ao 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Dá Outras Providências ” . 
Of. 1.108/2007 - Resposta Indicação 109 e Pedido de Providência nº 
556/07 de autoria do Vereador Reni Germano e Requerimento nº 453/07 e 
nº 454/07 do Vereador Marlon Souza.  Of. Resposta - Agradecimento 
pelos votos de Congratulações pela loja Outlet Daiby. Of. 1.104/2007 -  
Prefei to solici ta l icença para entrar em gozo de férias por um período de 
20 (vinte dias), a contar de três  de janeiro de 2008.  Of. 1.098/2007 - 
Respostas das Indicações 103 e 107/07 de autoria do Ver.  Reni Germano 
e do Requerimento nº 447/07 de autoria do Ver.  Flávio Saltiél .  Of. 
Apresenta composição da Chapa para concorrer a Eleição da Mesa 
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Diretora para 2008.  Of. ref. Nº 008163/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. ref. Nº 004278/MS/SE/F NS –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 
no valor de R$ 750,75 – Ministério da Saúde.  Of. Solici ta reti rada de 
pauta do Projeto de Lei 049/07 – Vereador Ferulio Jose Tedesco. 
PROJETO DE LEI Nº 271/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- “Dá 

Denominação a Uma Rua Nesta Cidade e Dá Outras Providências. Nelson 
Becker”. PROJETO DE LEI Nº 278/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- 

“Proíbe o Ingresso ou Permanência de Pessoas Uti l izando Capacete, Nos 
Estabelecimentos Públ icos, Comerciais e Bancário s.”  PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2007 –  PODER LEGISLATIVO- Fica a 
Mesa Diretora autorizada a ceder ao Insti tuto Hospitalar Santo An tônio, 
pol tronas desativadas. INDICAÇÃO Nº 127/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL 
–  “Construção da ponte da local idade de Ribeirão”. INDICAÇÃO Nº 
128/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- “Sol ici ta a realização de um Projeto 
estrutural  a ser apresentado às esferas Estadual e Federal  na busca de 
recursos para conclusão das obras de asfal tamento da Av.  Affonso Porto 
Emerim até o trevo da Free-way” . INDICAÇÃO Nº 130/2007 –  FERULIO 
JOSE TEDESCO- Formar parceria com a Secretaria do Estado de 
Agricul tura e Abastecimento, através do DCM, objetivando ampl iar a 
parceria já existente com o Município, com a cedência de uma máquina 
operadora POCLEN, visando a limpeza dos trechos dos arroios 
Pitangueiras e Passo dos Ramos.  Requerimento nº 494/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA-  Voto de Pesar Adel ino Gomes de Barcelos 
ocorrido no dia 19 de dezembro.  Requerimento nº 495/2007 –  VALMIR 
ODONE PIRES- Votos de Congratulações à jovem arquiteta Laura 

Marques, formanda do curso de Arquitetura da UFRGS, pelo excelente 
Projeto apresentado como trabalho de conclusão.  Requerimento nº 
496/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Votos de Congratulações ao Sr.Paulo 
Machado, elei to Presidente da rede de construção REDEMAC gestão 
2007/2008. Requerimento nº 497/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta 
informações se o estado já repassou a verba referente ao pagamento do 
14º salário das Agentes Comunitárias de Saúde, e qual a previsão para 
este pagamento. Requerimento nº 498/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações a RBS TV pela 
reportagem apresentada por Cristina Ranzol in no dia 18 de dezembro, 
sobre o lar Santo Antônio dos Excepcionais.  Requerimento nº 499/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Requer a reti rada da Chapa apresentada na 

data de 12/11/2007, para eleição da Mesa Diretora . Requerimento nº 
500/2007 –  ADELINO STECANELA- Votos de Congratulações a equipe de 

i luminação pública da Prefei tura, em especial  ao Neco e ao Mauro pela 
realização da rede na localidade de Barro Vermelho, na entrada que dá 
acesso ao Chicolomã. Requerimento nº 501/2007 –  ADELINO 
STECANELA- Sol ici ta ao Prefei to que tome providências devidas quanto 

ao grupo de papeleiros que vem uti l izando o centro da cidade como 
depósito de materiais recicláveis por eles recolhidos.  Pedido de 
Providência nº 739/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  Adequação, 
disponibil ização e sinalização vertical  de área para estacionamento 
obl íquo ou horizontal nas laterais do canteiro central  da Av. Borges de 
Medeiros próximo à Câmara Municipal .  Pedido de Providência nº 
740/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- I luminação Públ ica nas localidades 
de Chicolumã, Tapumes, Morro Grande e Barrocadas. Pedido de 
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Providência nº 741/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

Sol ici ta a limpeza, capina, pintura do meio -fio das ruas Sezefredo Costa 
Torres, Marco Cristino Fioravante, Daltro Fi lho, Espíri to Santo, Rio de 
Janeiro, Almiro Santana e Alfredo Caetano. Pedido de Providência nº 
742/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Limpeza da boca-de-lobo existente 

ao lado do chamado paradão, no cunhal das ruas Major João Vi l la Verde 
e Francisco J.Lopes.  Pedido de Providência nº 743/2007 –  PODER 
LEGISLATIVO- Manutenção da estrada que inicia junto a RS-474 até o 
encontro com o acampamento Adventi sta, na localidade de Campestre 
Novo. Manutenção dos valos, canos e bueiros.  Colocação de luminárias 
na estrada nas proximidades do acampamento. Colocação de placas 
indicativas do acampamento, às margens da Rodovia RS-474. Pedido de 
Providência nº 744/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Sol ici ta manutenção 

da estrada que inicia junto a RS-474 até o encontro com o Acampamento 
Adventista na localidade de Campestre.  Manutenção dos valos, canos e 
bueiros para melhor escoamento das águas.  Colocação de luminárias na 
estrada nas proximidades do acampamento.  Colocação de placas 
indicativas do acampamento às margens da rodovia RS-474. Pedido de 
Providência nº 745/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- 

I luminação públ ica na Rua Alberto Pasqual ini . Pedido de Providência nº 
746/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Revisão da 

i luminação pública e com a troca de lâmpadas, em caráter de urgência, 
na localidade de Evaristo.  Pedido de Providência nº 747/2007 –  
EDUARDO LIMA DE SOUZA- Reitera pedido de patrolamento e 
ensaibramento das estradas das localidades do 2º Distr i to.  Falou sobre o 
EXPEDIENTE DO DIA o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Referiu-se 
à Indicação na qual solici ta ao Sr. Prefei to Municipal  Forme  parceria com 
a Secretaria do Estado de Agricul tura e Abastecimento, atrav és do DCM, 
objetivando ampl iar a parceria já existente com o Município, com a 
cedência de uma máquina operadora POCLEN, visando a l impeza dos 
trechos dos arroios Pitangueiras e Passo dos Ramos . De acordo com o 
Edi l  já há um convênio fi rmado entre o município e  a Secretaria, portanto 
sol ici ta que a mesma seja ampl iada, visando a limpeza destes arroios. 
Disse que o município do Caraá já vem sendo atendido com uma máquina 
de maior porte, a POCLEN, fazendo um extraordinário trabalho de 
drenagem no Rio dos Sinos. Acredita que no período do verão, com as 
fortes chuvas os arroios entopem, havendo a necessidade dessa limpeza. 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Sol ici tou a correção do teor do pedido 
no qual solici ta a construção da ponte da localidade de Ribeirão, 
aproveitando o período do verão para a construção da ponte, uma vez 
que a vazão da água é menor, faci l i tando esse trabalho. Disse já ter a 
confi rmação de que a mesma será construída, portanto solici ta a urgência 
desta construção. Manifestou-se a respeito do pedido no qual solici ta 
informações ao Prefei to Municipal  se o estado já repassou a verba 
referente ao pagamento do 14º salário das Agentes Comunitárias de 
Saúde, e qual a previsão para este pagamento . Segundo o Edi l  este 
pagamento visa premiar as agentes comunitári as de todo o Estado pelo 
trabalho que fazem. Vereador VALMIR ODONE PIRES: Manifestou-se a 
respeito do requerimento no qual sol ici ta a l impeza da boca-de-lobo 
existente ao lado do chamado paradão, no cunhal das ruas Major João 
Vi lla Verde e Francisco J.Lopes. Segundo o Edil o mau cheiro que exala 
desta boca-de-lobo é insuportável, principalmente para aquelas pessoas 
que uti l izam o paradão. De acordo com o Edi l , em frente à lancheria 
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cruzeiro tem uma tubulação que poderia ser uti l izada para o escoamento 
desta boca-de-lobo. Em aparte falou o Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Disse que a boca-de-lobo em frente ao xis do Beleza também 

exala um mau-cheiro insuportável, necessi tando também de l impeza. 
Prosseguiu o Vereador VALMIR ODONE PIRES: Sol ici tou ao Líder do 

Governo que encaminhe esta preocupação ao Prefei to Municipal  para que 
as providências sejam tomadas. Da mesma forma Referiu-se ao pedido no 
qual sol ici ta a real ização de um Projeto estrutural a ser apresentado às 
esferas Estadual e Federal  na busca de recursos para conclusão das 
obras de asfal tamento da Av.  Affonso Porto Emerim até o trevo da Free -
way. De acordo com o Edi l , esta via faz a l igação  entre a cidade e a Free-
Way, sendo o Hal l  de entrada do município. Não havendo mais 
pronunciamentos o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 260/2007 - “Cria Categoria Funcional no Quadro de 
Cargos de Provimento Efetivo Previsto no Artigo 3º da Lei  Municipal  nº 
2.279/90, com al terações posteriores, e Dá Outras Providências” - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo parecer da CUP. PROJETO DE 
LEI Nº 253/2007 - "Prorroga a vigência do art. 2º da Lei  Municipal  nº 

5.170, de 27 de março de 2007, que insti tui  turno único no serviço 
municipal , e dá outras providências" –  Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 023/2007 –  “Fica a Mesa Diretora autorizada a ceder ao 
Insti tuto Hospitalar Santo Antônio, poltronas desativadas ” - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 
278/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- “Proíbe o Ingresso ou 
Permanência de Pessoas Uti l izando Capacete, Nos Estabelecimentos 
Públ icos, Comerciais e Bancários .” - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  
unanimidade com acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 275/2007 –  
“Autor iza Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, e Dá 
Outras Providências. (calceteiro)”.  - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de l ideranças.  PROJETO DE LEI Nº 276/2007 –  “Autoriza 
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, e Dá Outras 
Providências. (auxi liar de serviços técnicos) ” –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade com acordo de l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 274/2007 - 
"Abre crédi to especial  por redução orçamentária no valor de R$ 
292.500,00, 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 5.072/2005, 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"  – 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação 
foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças. PROJETO DE 
LEI Nº 272/2007  –  “Dá Nova Redação ao Art.1º da Lei  nº 4.288 de 14 de 

outubro de 2003 ” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. PROJETO DE LEI Nº 271/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
“Dá Denominação a Uma Rua Nesta Cidade e Dá Outras Providências. 
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Nelson Becker ” - Colocado em discussão, não havendo manifestação 
Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de 
l ideranças. Os Projetos de Lei nºs 270, 273 E 277/2007 baixaram na CUP. 
As Indicações nºs 127, 128 e 130/2007, bem como os requerimentos nºs 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 e 501/2007 foram aprovados, em bloco, 
por unanimidade com acordo de l ideranças.  Não havendo manifestação 
Plenária, o Sr. Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Vereador VALMIR ODONE PIRES: Parabenizou a Administração 
Municipal  pelo reasfal tamento da Rua Mal. Floriano Peixoto. Da mesma 
forma parabenizou o Vereador Flávio por ter sido indicado pela 
comunidade como Vereador destaque de 2007. Salientou o Vereador que 
este prêmio vem ao encontro do trabalho desenvolvido pelo Vereador 
Flávio. Disse que o município tem bons políticos, exemplo disso é que o 
município nunca teve um prefei to ou vereador cassados por corrupção. 
Vereadora JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cumprimentou as 

pessoas presentes no Plenário, em especial  o Vereador Flávio pelo 
prêmio Vereador Destaque de 2007. Sal ientou que o Vereador prima pela 
ética, pela postura, à frente da Comissão Única de Pareceres por três 
anos, tendo ensinado muito aos nobres pares. Desejou Fel iz Natal  a 
todos os presentes no Plenário, às famíl ias patrulhenses, aos 
funcionários, através do Diretor Elvis, que são exemplo de atendimento a 
toda a comunidade patrulhense. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER 
DE SOUZA: Referiu-se aos Votos de Congratulações à RBS TV, pela 

reportagem efetuada pela jornal ista Cristina Ranzol in no Lar Santo 
Antônio dos Excepcionais. De acordo com o Edi l , reportagens como essa 
fazem com que as pessoas refl i tam sobre a necessidade de estender a 
mão ao próximo. Disse ter f icado emocionado durante toda a 
apresentação, uma vez que existem crianças que recebem uma ou duas 
visi tas de seus famil iares por ano. Cumprimentou o Vereador Flávio pel o 
prêmio Vereador Destaque de 2007, dizendo ser o Edi l merecedor do 
mesmo pelo trabalho que desenvolve nesta Casa. Desejou a todos Fel iz 
Natal . Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Cumprimentou o Secretário 
Clóvis pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Planejamento. De 
acordo com o Edi l , a oportunidade dada ao Vereador Adel ino de assumir  
uma cadeira nesta Casa, fez com que todos conhecessem o trabalho 
desenvolvido pelo mesmo, com humildade e sinceridade. Manifestou-se a 
respeito da Lei  nº 3.731 que motivou uma  reunião no gabinete do Prefei to 
com a presença do próprio Edi l , do Prefei to Municipal , do Vereador 
Ferulio, de engenheiros, Procuradora, Secretários. De acordo com o Edi l  
foram discutidas al terações na referida lei , uma vez que entrou com um 
Projeto de Lei que, no entendimento de alguns deveria ser oriunda do 
Executivo, no sentido de proporcionar ás pessoas que ainda não tem a 
certidão do Registro de imóveis por vários motivos, como herança, 
doação, loteamentos i rregulares , sem as mínimas condições, que 
possam, através da al teração da lei , adquirir essa certidão . Segundo o 
Vereador, muitas pessoas enfrentam problemas sociais muito grandes, 
porque a lei  exige que as obras que não têm projeto sejam embargadas, 
mas para se ter o projeto há a necessidade do cid adão ter a certidão. 
Manifestou a sua satisfação pela receptividade do executivo, na grandeza 
do Prefei to Daiçon destacar a importância deste projeto, sugerindo que 
fosse formado um grupo de trabalho, que ficou composto pelas pessoas 
presentes, com o prazo estipulado até o dia 15 de janeiro para que a 
comissão apresente a solução. Salientou que reti rará o seu projeto se o 
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Poder Executivo encaminhar o Projeto para a Câmara. Disse que o 
objetivo visa beneficiar os casos ci tados anteriormente,  não àqueles que 
estão em áreas invadidas, ou que tentem parcelar o solo para venda. 
Disse que os Vereadores representam uma parcela da sociedade, 
divergindo no campo das idéias, mas com o mesmo objetivo, o de buscar 
o desenvolvimento do município. Agradeceu as palavras dos Vereadores 
no que se refere à indicação de Vereador Destaque de 2007, salientando 
que Santo Antônio prima pela honestidade de seus polít icos, o que não 
ocorre em muitos municípios.  Disse receber com muita alegria esta 
homenagem, sal ientando que tem seu jei to verdadeiro de dizer as coisas, 
o que algumas pessoas não gostam muito, mas a maioria das pessoas 
prefere dessa maneira. Desejou Fel iz Natal  a todos os presentes,  
comunidade, colegas Vereadores e funcionários.  Em aparte falou o 
Vereador ADELINO STECANELA: Agradeceu as palavras carinhosas 
dirigidas a sua pessoa, bem como cumprimentou o v ereador pela 
indicação ao prêmio Vereador Destaque de 2007. Sal ientou que tem 
aprendido muito com o Vereador, pela experiência demonstrada pelo 
mesmo. Agradeceu ao Secretário Clóvis pela oportunidade de estar nesta 
Casa, elogiando o trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria do 
Planejamento. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL : Disse que 
as palavras que disse são verdadeiras, uma vez que o trabalho 
desenvolvido pelo Vereador é excelente. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO : Cumprimentou o Vereador João Cezar pelos Votos de 

Congratulações à reportagem veiculada na RBS sobre o lar Santo Antônio 
dos Excepcionais, pó ter acompanhado a mesma. Disse ter f icado 
impressionado pela estrutura, não somente pelo fator humano, mas pela 
grande responsabi lidade de quem dirige esta insti tuição. De acordo com o 
Edi l , as pessoas que se dedicam ao Lar já f izeram a sua contribuição à 
sociedade, dedicando o seu tempo l ivre ao bem-estar daquelas crianças. 
Em aparte falou o Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  
Disse que não são somente crianças, tendo um moço de tr inta e seis 
anos. Prosseguiu o Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Disse que 
algumas crianças recebem uma ou duas visi tas ao ano. Par abenizou o 
Vereador Flávio pela concessão de Vereador Destaque de 2007, por sua 
credibi l idade, honestidade e dedicação ao trabalho em prol  da sociedade. 
Disse ter aprendido muito com o Vereador Flávio nestes anos, pela 
experiência, bem como com o Vereador Reni, por terem o mesmo número 
de mandatos, conhecendo muito os problemas da sociedade. Informou os 
plei tos recebidos da Bancada do PMDB, através de verba destinada à 
construção de uma creche, com a indicação de que a mesma seja 
construída na localidade de Vi la Palmeira. Salientou que foi  empenhado o 
valor de R$ 100.000,00. Da mesma forma foi  informado, pelo gabinete, a 
confi rmação do empenho ao pedido postulado pelo Sr. Prefei to, projeto 
encaminhado pela Prefei tura, onde o Deputado conseguiu deliberar, jun to 
a FUNASA, R$ 100.000,00 para a construção de rede de água, atendendo 
a vários pedidos dos munícipes afl i tos com a chegada do verão. 
Ressaltou o Edi l  que estes plei tos são o somatórios dos plei tos dos 
Vereadores desta Casa, que tantos pedidos fizeram rel ativos ao 
abastecimento de água. Desejou a todos Fel iz Natal , que seja de 
renovação na fé, no trabalho e na famíl ia. Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA: Parabenizou o Vereador Flávio pelo Prêmio Parlamentar do ano 

de 2007, pelo excelente trabalho que vem desen volvendo nesta Casa. 
Agradeceu aos colegas Vereadores que votaram favorável ao projeto de 
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sua autoria que proíbe o uso de capacetes nos estabelecimentos 
comerciais e órgãos públ icos. Da mesma forma destacou a cedência de 
parte das dependências da Câmara, na parte inferior, onde antes 
funcionava o Bem-Estar Social , ao Rotary Club que vem prestando 
relevantes serviços à comunidade patrulhense, administrando as penas 
al ternativas do FORUM. Sal ientou a doação efetuada das poltronas que 
eram uti l izadas, anos atrás, pelos Vereadores, ao Insti tuto Hospitalar 
Santo Antônio para que uti l izem nos quartos, principalmente do SUS, 
para que os acompanhantes possam ficar melhor acomodados. Desejou a 
todos um Fel iz e Santo Natal  a todos os Vereadores, pessoas presentes,  
comunidade e funcionários desta Casa. 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.  


