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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
Aos dezenove 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 sol ici tou ao 
Exmo. Senhor Secretário que realizasse a lei tura de um trecho Bíbl ico 
na forma de costume. O Senhor Presi dente colocou a Ata da 37ª 
Reunião Ordinária em votação que fo i  aprovada por unanimidade.  Em 
ato contínuo, o Senhor Presidente sol ici tou ao Senhor Secretário que 
procedesse à lei tura do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mensagem nº  
178/2007 –  Encaminha Projeto de Lei  –  Poder Executivo. Of.  
Mensagem nº  179/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder Executivo.  
Of. Mensagem nº 180/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 242/2007 - "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$ 10.597,24 –  Poder Executivo. PROJETO DE 
LEI Nº 243/2007 - "Abre crédi to suplementar no Orçamento Municipal  

no valor de R$ 75.000,00 al tera as Leis Municipais nºs 4.711/2005 e 
suas al terações que Dispõe sobre o Plano Plurianual do município para 
2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de 
Diretrizes 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 244/2007 - "Abre 

crédi to suplementar por excesso de arrecadação, 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 5072/20 06 
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$ 17.000,00  –  
Poder Executivo. Comunicado nº CM170258/2007 –  Informa a l iberação 
de recursos financeiros do fundo Nacional de Educação no valor de R$ 
12.852,40 –  Ministério da Educação. Comunicado nº CM170259/2007 –  
Informa a l iberação de recursos financeiros do fundo Nacional de 
Educação no valor de R$ 1.359,60 –  Ministério da Educação. 
Comunicado nº CM170299/2007 –  Informa a l iberação de recursos 
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f inanceiros do fundo Nacional de Educação no valor de R$ 15.267,73 –  
Ministério da Educação. Comunicado nº CM156393/2007 –  Informa a 
l iberação de recursos financeiros do fundo Naciona l de Educação no 
valor de R$ 29.292,56 –  Ministério da Educação. INDICAÇÃO Nº 
103/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA –  “Construção de uma Escola 
de Educação Infanti l  na local idade de Miraguaia ” . INDICAÇÃO Nº 
104/2007 –  ADELINO STECANELA –  “Criação de um banco de dados,  

através da Secretaria Municipal  de Saúde, com l ista de nomes, 
endereços e telefones dos doadores de sangue do Município ” . 
INDICAÇÃO Nº 105/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- “Criação de 
um Bônus para o funcional ismo através de um percentual de aumento 
dos salários”.  INDICAÇÃO Nº 106/2007 –  FERULIO JOSE TEDESCO- 
“Possibil idade de fi rmar convênio com cl ínicas particulares para 
tratamento de drogadição ”. Requerimento nº 436/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Sol ici ta a CEEE a poda das árvores que 

estão em contato com a rede de luz na Rua Edemar da Si lva Braga em 
frente ao nº 1382. Requerimento nº 437/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA- Sol ici ta a CEEE, a poda das 
árvores que estão em contato com a rede de luz, na Rua Edemar da 
Si lva Braga em frente ao nº 1382. Requerimento nº 438/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA- Votos de 

Congratulações aos Organizadores da 7ª Aeropinga ocorrida nos dias 
17 e 18 de novembro no Clube Sabiá de Aeromodel ismo em Passo do 
Sabiá. Requerimento nº 439/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Josel ina Maria Fraga 
Santos. Requerimento nº 440/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Gomes 
Santos. Requerimento nº 441/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr.Júl io Peres da Si lva.  
Requerimento nº 442/2007 –  EDUARDO LIMA DE SOUZA- Sol ici ta 
Informações de quais os tipos de remédios que são di sponibi l izados, 
gratui tamente, à comunidade, quais estão em fal ta e quais remédios 
são fornecidos pelo Governo Federal, Governo Estadual e Municipal .  
Requerimento nº 443/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA - Votos de 
Congratulações ao Senhor Valdir Andres, Diretor Administrativo do 
Banrisul  pelo excelente trabalho que vem desempenhando à frente 
desta importante Insti tuição Financeira.  Requerimento nº 444/2007 –  
ADELINO STECANELA- Sol ici ta Informações de como está o 
andamento das l ici tações das obras do Bairro Vila Rica, bem como o 
Projeto de reasfal tamento da Rua Francisco Borges de Lima, uma vez 
que as verbas já estão disponíveis.  Requerimento nº 445/2007 –  JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta a Senhora Rita Campos 
Daute, Gerente de Operações da Brasi l  Telecom, para que seja 
instalado um telefone público próximo a Escola de Educação Infanti l  
Bem-Me-Quer, na localidade de Evaristo . Requerimento nº 446/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Qual a previsão para o 
termino do Projeto de calçamento da Rua Senador Alberto Pascoal ini .  
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Requerimento nº 447/2007 - FLÁVIO VON SALTIÉL- Sol ici ta ao Exmo. 

Senhor Daiçon Maciel  da Si lva, Prefei to Municipal , extensivo ao Ilmo . 
Senhor Comandante da Brigada Mi l i tar de nossa cidade, com objetivo 
de que seja real izada uma atuação mais efetiva por parte dos fiscais da 
Prefei tura Municipal , e principalmente por parte da Corporação Mi li tar, 
referente aos ambulantes que comercializam acessórios para veículos 
nos estacionamentos dos mercados e nas Ruas em geral  de nossa 
cidade. Requerimento nº 448/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 
Sol ici ta ao Ilmo. Senhor Cezar José Pereira Garcia, DAER - 
Coordenador de Osório, solici tando a colocação de uma parada de 
ônibus na Rua João Pedroso da Luz, em Santo Antônio da Patrulha, 
próximo a Rua Osvaldo Si lveira Ramos. Requerimento nº 449/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO, JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA E 
RENI GERMANO DA SILVA- Votos de Congratulações a Ilma. Senhora 
Vera Assis Mohr, pela realização do belo evento ocorrido no dia 14 de 
novembro, Troféu Momento Mulher . Requerimento nº 450/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Votos de Congratulações aos Ilmos. 

Senhores Conselheiros Tutelares, pela passagem do dia do 
Conselheiro Tutelar, ocorrido na data de 18 de novembro do corrente 
ano. Pedido de Providência nº 661/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL- 
Patrolamento com colocação de mater ial e  envaletamento das estradas 
de Campestre e Canto dos Gui lhermes, partindo da RS-474 até a 
localidade de Monjolo passando pelo acampamento dos Adventistas.  
Pedido de Providência nº 662/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Recuperação do Calçamento da Rua Ce l. Vicente Gomes, 
com urgência.  Pedido de Providência nº 663/2007 - JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Troca de canos da rede de esgoto pluvial  

na Rua João Pedroso da Luz,  iniciando em frente da residência 1738 
em direção centro-interior até o Arroio. Pedido de Providência nº 
664/2007 - JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e 
ensaibramento da estrada de Esquina dos Morros, Chicolumã, Tapumes 
e Lombas. Pedido de Providência nº 665/2007 –  RENI GERMANO DA 
SILVA- Patrolamento e ensaibramento da estrada da local ida de de 

Lomba Vermelha passando pela residência do Sr. Artidor. Pedido de 
Providência nº 666/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Patrolamento e 

ensaibramento da rua Cap.José Machado da Si lva até a localidade de 
Esquina dos Morros em virtude da Festa em louvor Noss a Senhora da 
Piedade que ocorrerá no dia 25 de novembro, bem como a construção 
de um bueiro em frente à residência do Sr.Júl io Machado,  uma vez que 
os canos se encontram no local .  Pedido de Providência nº 667/2007 –  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA -  Recuperação da estrada que 

l iga Santo Antônio a Evaristo.  Pedido de Providência nº 668/2007 -  
JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA - Revisão geral  e troca de 

lâmpadas na localidade de Evaristo , pois estão aguardando este 
serviço há dois anos.  Pedido de Providência nº 669/2007 - JOÃO 
CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta Melhorias na rede de 
esgoto da Rua São Sebastião, Bairro Cohab.  Pedido de Providência nº 
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670/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA –  Sol ici ta a troca 

de Lâmpadas na Rua Marco Cristino Fioravante próximo a o nº 349. 
Pedido de Providência nº 671/2007 - JOÃO CEZAR FREIBERGER DE 
SOUZA –  Sol ici ta a troca de lâmpadas nas ruas Daltro Filho,  Edu Pilotti  
e Avel ino de Oliveira. Pedido de Providência nº 672/2007 –  ADELINO 
STECANELA –  Patrolamento e ensaibramento da es trada da localidade 
de Morro Agudo, Macegão e Conta Dinheiro.  Pedido de Providência nº 
673/2007 –  ADELINO STECANELA - Patrolamento e ensaibramento da 
estrada de Monjolo passando por Campestre até a RS-474. Pedido de 
Providência nº 674/2007 – ADELINO STECANELA - Patrolamento com 
colocação de material da estrada Geral  da localidade de Barrocadas 
até a divisa com o Município de Capivarí na RS-040. Pedido de 
Providência nº 675/2007 –  ADELINO STECANELA - Revisão da 

i luminação pública na local idade de Evaristo pr óximo a Fábrica de 
Calçados Musa. Pedido de Providência nº 676/2007 –  ADELINO 
STECANELA - Revisão da camada asfál t ica na rua Cel.Vicente Gomes.   
Pedido de Providência nº 677/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL -  

Patrolamento, com colocação de mater ial , bem como o en valetamento e 
a construção de bueiros nas ruas República Argentina e T heobaldo 
Delfim de Ol iveira.  Pedido de Providência nº 678/2007 –  SATURNINO 
CORREA DA SILVEIRA- Revisão da rede de iluminação pública do 

Cemitério da local idade de Morro Grande.  Pedido de Providência nº 
679/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Patrolamento e 

ensaibramento da estrada de Ribeirão,  Sertão e Montenegro. Pedido de 
Providência nº 680/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA-  

Patrolamento e ensaibramento da estrada de Morro da Laje,  
Chapada,Alto Chapada e Morro da AGASA.  Pedido de Providência nº 
681/2007 –  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Patrolamento e 
ensaibramento da Rua Repúbl ica Argentina.  Pedido de Providência nº 
682/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA- Sol ici ta poda de 
árvores e plantas no canteiro central  da Av.Paulo Maciel  de Moraes no 
entroncamento com a Rua Sezefredo Costa Torres.  Pedido de 
Providência nº 683/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- Patrolamento e 

ensaibramento das estradas que l igam a estrada principal  de 
Montenegro, passando por Içara até a divisa com o Município de Caraá 
e arredores, em virtude da Festa que ocorrerá no dia 25 de novembro.  
Pedido de Providência nº 684/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA-  

Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam a local idade de 
Esquina dos Morros em virtude da grandiosa festa desta comunidade 
que se realizará no próximo domingo, dia 25 de novembro do corrente 
ano. Pedido de Providência nº 685/2007 –  MARLON SILVA DE SOUZA- 

Patrolamento e ensaibramento das estradas que l igam a local idad e de 
Morro Agudo e arredores, bem como a colocação de iluminação pública 
na referida localidade. Pedido de Providência nº 686/2007 –  MARLON 
SILVA DE SOUZA- Colocação de canos na Rua Osvaldo Si lveira 

Ramos, próximo ao antigo presídio, visto o esgoto está co rrendo a céu 
aberto, ocasionando mau cheiro e mal estar à população. Pedido de 
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Providência nº 687/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS- 

Patrolamento e ensaibramento da estrada de Arroio do carvalho até a 
divisa com o Município de Caraá.  Patrolamento e ensaibramento da 
estrada de Cancela Preta  .Patrolamento e ensaibramento da estrada de 
Rincão do Herval . Pedido de Providência nº 688/2007 – JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Patrolamento e ensaibramento da Rua 
Repúbl ica Argentina, onde por ocasião das ul t imas chuvas abriu se um 
valo que faz com que os veículos que trafegam derrapem para a valeta, 
e Rua Teobaldo Delfim Ol iveira.  Pedido de Providência nº 689/2007 –  
FERULIO JOSE TEDESCO- Recuperação da parada de ônibus em 
frente ao Insti tuto Hospitalar Santo Antônio, que  se encontra em 
péssimo estado de conservação. Falou sobre o EXPEDIENTE DO DIA o 
Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Lamentou a fal ta de assistentes na 

platéia, salientando que este é um mau sinal . Acredita que algo tem 
que ser fei to com relação a esta questão. Disse o edil  ter recebido 
denúncias sobre a chegada de um caminhão com diversos tipos de 
mercadorias para serem comercializados na cidade, se instalando na 
entrada da Av. Affonso P. Emerim, com o claro objetivo de vender estes 
produtos. De acordo com o Edi l , esse t ipo de si tuação já foi  denunciada 
anteriormente, uma vez que prejudica os comerciantes que estão 
legal izados, pagam seus impostos. Lamentou que si tuações como essa 
venham ocorrendo há bastante tempo, mas acredita na necessidade de 
medidas mais urgentes e eficazes por parte da fiscal ização da 
Prefei tura, bem como da Brigada Mi litar. Segundo o Vereador, essas 
mercadorias deveriam ser apreendidas , pois além de prejudicarem o 
comércio local , levam o dinheiro do município para outros lugares, uma 
vez que não são do município. Em aparte falou o Vereador ADELINO 
STECANELA: Disse te sido procurado por pessoas, antes mesmo de 
ser Vereador. Concordou que medidas têm que ser tomadas, uma vez 
que este tipo de comércio também o prejudica. De acordo com o Edi l , 
esses vendedores são nordestinos. Segundo o Vereador, em contato 
com os fiscais da prefei tura, os mesmos informaram que deveria ser 
encaminhado um Projeto para a Câmara modificando o já existente ,  
dando condições para o recolhimento do mesmo. Disse que, em 
conversa com um dos vendedores, o mesmo informou que mediante 
pagamento de uma taxa na Prefei tura, as mercadorias são l iberadas 
para a venda. Prosseguiu o Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse 

considerar que estas pessoas são vendedores de uma grande rede de 
comércio do Nordeste.  Segundo o Edi l , na praia , estes ambulantes 
sofrem uma rígida fiscal ização, tendo que pagar impostos aos cofres 
públicos. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: Manifestou-se a 

respeito da X Ação Comunitária Municipal  e VII Ronda da Cidadania,  
que ocorrerá no dia 24 de novembro das 9 às 17 horas, onde a 
Associação Comercial  sol ici tou dois funcionários da Câmara Municipal  
para realizar o recadastramento do CPF, mas de acordo com o convi te 
será cobrado R$ 2,40 por recadastramento, portanto esta C asa não 
encaminhará nenhum funcionário se permanecer esta cobrança. De 
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acordo com o Vereador, esta Casa já recadastrou, gratui tamente mais 
de três mi l  CPFs, por isso não encaminhará nenhum funcionário. Não 
havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente pas sou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 242/2007 - "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  Orçame ntária Anual e 
suas al terações" no valor de R$ 10.597,24 –  Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 243/2007 - "Abre crédi to 
suplementar no Orçamento Municipal no valor de R$ 75.000,00 al tera 
as Leis Municipais nºs 4.711/2005 e suas al terações que Dispõe sobre 
o Plano Plurianual do município para 2006 a 2009, Lei  Municipal  nº 
5072/2006 que dispõe sobre a Lei  de 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. PROJETO DE LEI Nº 231/2007 –  “Autoriza Desconto no 
Pagamento Antecipado e Único do Imposto Sobre a Propriedade Predial  
e Terri torial Urbano, Fixa os Prazos Para o seu Recolhimento, e Dá 
Outras Providências”  –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado com parecer favorável 
da CUP. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2007 –  
ADELINO STECANELA- Concede Título de Cidadania Patrulhense ao 
Sr. Tiago Frei tas Régis dos Santos  - Colocado em discussão, não 
havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado com parecer 
favorável da CUP. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 021/2007 
–  SATURNINO CORREA DA SILVEIRA- Concede Título Honorífico de 
Cidadão Eméri to de Santo Antônio da Patrulha ao Sr. Jair Beloll i  - 
Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado com acordo de l ideranças.  PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 022/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS- Concede Título de Cidadania Patrulhense ao Sr. Lídio 

Marques da Si lveira - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado com acordo de 
l ideranças. O Projeto de Lei nº 244/2007 baixou na CUP. As Indicações 
nºs 103, 104, 105 e 106/2007, bem como os requerimentos nºs  436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 e 
450/2007 foram colocados em bloco em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foram aprovados por  unanimidade. 
Não havendo manifestação Plenária, o Sr. Presidente passo u às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Vereador FERULIO JOSE TEDESCO:  
Sol ici tou, através de indicação, que o Sr. Prefei to Municipal  que estude 
alguma forma de fi rmar convênios com cl ínicas particulares para 
tratamento de usuários de drogas, principalmente de jovens. Destacou 
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o edi l  que este é um problema que tem afetado tanto Santo Antônio,  
como todos os municípios, sendo uma preocupação freqüente dos 
prefei tos, secretários de saúde e vereadores,  uma vez que a rede 
pública, através do SUS, cada vez mais restringe os lei tos para o 
tratamento destes usuários, e cada vez o tratamento é muito mais 
compl icado em função das drogas pesadas que são submetidas ao tão 
propalado crack,  que vem sendo usado por crianças, afetando  a saúde, 
mais diretamente a área do cérebro. Segundo o Vereador, existe uma 
grande di ficuldade das pessoas conseguirem viabil izar o tratamento. O 
município faz o que pode, disponibil iza lei tos na ala psiquiátrica, faz a 
desintoxicação, mas depois é compl icado. A secretaria está 
viabil izando uma rede de informação com trabalho em conjunto com o 
Ministério Público para aquele tratamento que pode ser fei to desde o 
início através do conselho tutelar ou secretaria que seja permanente,  
que não se restringe à al ta, posteriormente depois se pede a 
informação do paciente, mas isso, não está sendo suficiente. Disse que 
as redes particulares são caras, f icando di fíci l  para as pessoas que 
necessi tam desse atendimento, mas não podem pagar.  Alguns pais 
estão desesperados, se desfazendo de patrimônio, para tentar 
viabil izar uma vaga pelo SUS, que é quase impossível . De acordo com 
o Vereador,  hoje, as pessoas passam quinze dias na emergência do 
São Pedro para conseguir uma vaga e acabam retornan do. Acredita na 
formação de uma parceria com cl ínicas particulares, na região 
metropol i tana, que facil i te o pagamento, sendo uma forma mais amena 
para que as pessoas recebam tratamento digno . Sal ientou que a vida 
moderna, às vezes, traz esse tipo de problema, sendo muito di fícil  uma 
famíl ia consegue escapar de ter algum caso nesta si tuação. Registrou 
a sua presença na Assembléia Legislativa do Estado, em Audiência 
Públ ica, onde foi  apresentado o relatório f inal  que trata sobre a 
questão da Bacia do Rio dos Sinos, em virtude da mortandade de 
peixes ocorrida no ano de 2006 com a poluição do  Rio dos sinos por 
empresas que despejavam seus l ixos no mesmo. De acordo com o Edi l , 
este fato gerou também um trabalho de políticas públicas para que haja 
um diagnóstico correto, bem como uma conscientização da preservação 
do meio ambiente.  De acordo com o Edi l , o Governo Federal  está 
disponibil izando mais de trezentos mi lhões  que será transformado em 
tratamento da rede de esgoto.  COMUNICADOS: Convidou a todos a 

participarem da X Ronda da Cidadania dia 24 de novembro a parti r das 
9 horas. Convocou todos os Vereadores a participarem, no dia 26 às 14 
horas, reunião sobre o Orçamento. 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 lida e aprovada, 
segue assinada.  


