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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 
 

Aos vinte e oi to dias do mês de dezembro de 2007 reuniram-se, 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 10:30 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, 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. Dando 
prosseguimento o Sr. Presidente colocou a Ata da 43ª Sessão ordinária 
que foi  aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
sol ici tou ao Senhor Secretário que procedesse a lei tura do EXPEDIENTE 
DO DIA:  Of. Mensagem nº 210/2007 –  Encaminha Projeto de Lei –  Poder 

Executivo. Of. Mensagem nº 211/2007 –  Encaminha Projeto de Lei – 
Poder Executivo.  Of. Mensagem nº 212/2007 –  Encaminha Projeto de Lei 
–  Poder Executivo. PROJETO DE LEI Nº 280/2007  –  “Extingue 1 (um) 
cargo de Assessor Administrativo (CC-10) do Quadro de Cargos em 
Comissão e Funções Grati ficadas previsto na Lei Municipal 2.279 - Plano 
de Carreira dos Servidores Municipais e Alteração Posteriores ” –  Poder 
Executivo. PROJETO DE LEI Nº 281/2007  –  “Dispõe Sobre o Pagamento 
Parcelado, e cobrança de Créditos Tributários, inscri tos ou não em Dívida 
Ativa , e Dá Outras Providências” – Poder Executivo.  PROJETO DE LEI Nº 
282/2007  –  “Dispõe sobre o Processo de Anál ise de Projetos, para fins de 

execução de Santo Antônio da Patrulha” –  Poder Executivo. Of.  
1.124/2007 - Resposta ao Requerimento 457/07 Pedido de Informação 
018/07 de autoria do Vereador João C.Souza. Resposta ao Requerimento 
482/07 do Ver.  Adelino Stecanela –  Secretaria da Cultura. Of. 345/2007 - 
Comunica al teração do Contrato de Repasse 0184042-67 - Prorrogação 
do Prazo de vigência para 30/12/2008 –  Caixa Federal . Of. GAB. DG. 
9985/2007 - Comunica que o Processo 1023-02.00/06-8 proferiu decisão 
contida na cópia anexa –  TCE. Requerimento nº 502/2007 –  JACIRA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS- Votos de Congratulações ao Batalhão do 
Corpo de Bombeiros em Especial  e Lenini  e Leal e o Soldado Fernando 
pela rapidez, eficiência e proficiência no atendimento aos Munícipes 
quando sol ici tados. Requerimento nº 503/2007 –  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA- Votos de Congratulações ao Sr.João Alfredo 
da Si lveira Peixoto pelo trabalho que vem efetuando à frente do 
COMUDE, que culminou  com a assinatura do Convênio entre a 
Universidade Federal  - FURG,o Governo do Estado. Requerimento nº 
504/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA- Sol ici ta ao Prefei to, através da 
Secretaria de Educação que seja estudada a possibil idade de ampl iar o 
número de vagas nas escol inhas de Educação Infanti l . Requerimento nº 
505/2007 –  VALMIR ODONE PIRES - Sol ici ta ao Diretor do DAER a 

demarcação do ponto de parada de ônibus intermunicipais em frente à 
Pharmácia localizada na Rua João Pedroso da Luz, no prédio nº 1503 
perímetro urbano de SAP. Requerimento nº 506/2007 –  VALMIR ODONE 
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PIRES- Sol ici ta ao Prefei to estude a possibil idade de regularização 

fundiária da área correspondente a Saibreira, no Bairro Santa Terezinha, 
que os mesmos se beneficiem da Lei 10.257 com a Medida Provisória nº 
2.220 nas áreas públicas. Requerimento nº 507/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Sol ici ta ao Prefei to que sejam tomadas as providências para o 

recolhimento dos cachorros que estão sol tos nas ruas da cidade, em 
especial  no setor comercial . Requerimento nº 508/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA- Ao Sr.  João Antônio da Si lva, Gerente da 
CORSAN que proceda à instalação da rede de água na local idade de Vila 
Palmeira em direção à Catanduvinha. Requerimento nº 509/2007 –  RENI 
GERMANO DA SILVA E MARLON SILVA DE SOUZA - Votos de 

Congratulações ao Sr. Jul iano Aguiar de Carvalho, Delegado de Polícia, 
extensivo a todos os funcionários, pelo excelente trabalho que vem  
desenvolvendo a frente da Delegacia de Polícia de Santo Antônio da 
Patrulha. Requerimento nº 510/2007 –  RENI GERMANO DA SILVA-  

Sol ici ta ao Prefei to que seja fiscalizado e fei to cumprir, no Município, a 
Lei  Federal  nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que disciplina a 
adaptação de autarquias, estabelecimentos comerciais, prédios públ icos 
e áreas de lazer, para acesso e uso de pessoas com deficiência. Pedido 
de Providência nº 748/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 
Colocação de material  e patrolamento das es tradas de Esquina dos 
Morros, Tapumes, Chicolomã, Lombas, Morro Grande, Rincão do Capim, 
Barrocadas e Arroio da Madeira. Pedido de Providência nº 749/2007 – 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Sol ici ta que sejam programadas as 
construções das pontes das ruas Edemar S. Braga e Idel fonso Braga, 
pois estão apresentando graves riscos à população patrulhense. Pedido 
de Providência nº 750/2007 –  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - Troca 

de Lâmpadas de i luminação públ ica da local idade de Barrocadas. Pedido 
de Providência nº 751/2007 –  FLÁVIO VON SALTIÉL - Limpeza, com 

capina, do Cemitério Municipal . Pedido de Providência nº 752/2007 – 
RENI GERMANO DA SILVA-  Melhorias na rede de esgoto da Rua Marcos 

Cristino Fioravante, local izada no Bairro Sta.  Terezinha. Pedido de 
Providência nº 753/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Limpeza e pintura do meio-fio das ruas do Loteamento Lindóia. Pedido de 
Providência nº 754/2007 –  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA-  

Limpeza, pintura do meio-fio e reparos no calçamento da Rua Francisco 
Flores Alvarez. Pedido de Providência nº 755/2007 –  VALMIR ODONE 
PIRES- Perfuração de um poço artesiano e implantação da rede de água 
na localidade de Morro São Miguel, no 5º Distr i to. Pedido de Providência 
nº 755/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Perfuração de um poço artes iano 
e implantação da rede de água  na local idade de Morro São Miguel, no 5º 
Distr i to. Pedido de Providência nº 756/2007 –  VALMIR ODONE PIRES-  
Perfuração de um poço artesiano e implantação da rede de água na 
localidade de Catanduvinha, no 2º Distr i to. Pedido de Providência nº 
757/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Limpeza da canal ização do esgoto 

pluvial  da Rua Tio Bri to, no Bairro Madre Teresa. Pedido de Providência 
nº 758/2007 –  VALMIR ODONE PIRES- Inclusão da Rua Donato José 

Ourique em uma emenda parlamentar  de Deputado Federal  destinada a 
este Município objetivando as obras de calçamento desta artéria. Pedido 
de Providência nº 759/2007 –  ADELINO STECANELA- Colocação de 
canos de esgoto, i luminação públ ica, bem como o término do calçamento 
da Rua Jacob Bier Fi lho.  A seguir o Sr. Presidente passou  a palavra aos 
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Srs. Vereadores para que se pronunciassem sobre o EXPEDIENTE DO 
DIA: VALMIR ODONE PIRES :  Referiu-se a rede de esgoto na qual  
sol ici tou pedido, uma vez que o verão se aproxima, e as redes da cidade 
já estão cheios de detri tos, causando um mau cheiro insuportável, 
causando náuseas às pessoas que ficam no paradão na Cidade Baixa.  
Sol ici tou que seja efetuado um cronograma por parte da Prefei tura para 
resolver este problema. Manifestou-se a respeito dos cachorros sol tos na 
cidade, principalmente em torno das agências bancárias, restaurantes, 
que têm a presença constante destes animais doentes, portanto há a 
necessidade do recolhimento dos mesmos. De acordo com o Edi l , foi  
procurado por um morador que teve sua casa invadida pelos dejetos do 
esgoto que estourou. Vereador JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA :  
Referiu-se aos Votos de congratulações ao João Alfredo pelo trabalho 
que vem desenvolvendo à frente do COMUDE, culminando com a 
assinatura do convênio entre o Governo do Estado, a FURG e o 
município. Vereador RENI GERMANO DA SILVA : Referiu-se ao pedido no 
qual solici ta à CORSAN a instalação da rede de água na local idade de 
Vi la Palmeira em direção à Catanduvinha vindo beneficiar treze famíl ias. 
Sol ici tou ao Prefei to Municipal  a construção de mais creches no 
município, beneficiando dessa forma as mães que não têm aonde deixar  
seus fi lhos. Não havendo mais pronunciamentos no Expediente do Dia o 
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: O Líder do Governo, 
Vereador Ferulio Jose Tedesco, sol ici tou a reti rada do PROJETO DE LEI 
Nº 262/2007  –  “Cria a Secretaria Municipal  de Assistência Social  e dá 
Outras Providências ”, PROJETO DE LEI Nº 263/2007 –  “Al tera número de 

Cargos de Secretário Municipal  previsto no Art.27 da Lei Municip al  nº 
2.279/90 ( Plano de Carreira dos Servidores Municipais) , com al terações 
Posteriores”, PROJETO DE LEI Nº 264/2007 -  "Abre crédi to especial  por 
redução orçamentária no valor de R$ 967.615,68, 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", PROJETO DE LEI Nº 280/2007  –  “Extingue 1 
(um) cargo de Assessor Administrativo (CC-10) do Quadro de Cargos em 
Comissão e Funções Grati ficadas previsto na Lei Municipal 2.279 - Plano 
de Carreira dos Servidores Municipais e Alteração Posteriores ” . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº024/2007  que “Autoriza o 
Senhor Prefei to Municipal , com fulcro nos artigos 51 e 52, III da Lei  
Orgânica Municipal , a entrar em gozo de férias. ”  - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade. 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” - Colocado em discussão, 
não havendo manifestação Plenária, em votação foi  apr ovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 267/2007  –  “Al tera Padrão de 
vencimento das categorias funcionais previstas na Lei Municipal  2.279/90 
(Plano de Carreira dos Servidores Municipais)” - Colocado em discussão, 
manifestou-se o Vereador EDUARDO LIMA DE SOUZA: Disse que o seu 

voto será de protesto, não sendo contra a equiparação dos padrões, 
apenas é contrário a fal ta de equiparações a alguns padrões que têm 
reivindicado, mas sem o retorno da Administração Municipal . Acredita que 
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se a Administração tivesse encaminhado com mais tempo, os Vereadores,  
em conjunto com a Administração poderiam ter resolvido esta questão. 
Em aparte falou o Vereador FLÁVIO  VON SALTIÉL:  Disse que o objetivo 

é aprovar este projeto para que estas categorias sejam beneficiadas, mas 
lutar para que as demais também recebam este benefício, não 
prejudicando as que já estão sendo contempladas no Projeto. Vereadora 
JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS:  Disse que os Vereadores 
batalharão para que todos recebam este benefício . Vereador ADELINO 
STECANELA: Disse que esta Casa tem por objetivo beneficiar outras 
categorias que vêm sendo prejudicadas . Vereador RENI GERMANO DA 
SILVA:  Disse que se este projeto for  reprovado estas categorias serão 

prejudicadas, mas os Vereadores lutarão para que as outras categorias 
sejam beneficiadas a partir de março. Vereador EDUARDO LIMA DE 
SOUZA: Acredita que sua colocação foi  importante, p orque as pessoas 
podem perceber a maneira como os vereadores trabalham, apenas está 
protestando para que as outras categorias também se jam beneficiadas. 
Sal ientou o Edil  que o Poder Executivo não pode colocar esta 
responsabil idade em cima dos Vereadores ao beneficiar algumas 
categorias, em detrimento de outras. Vereador FERULIO JOSE 
TEDESCO : Disse que a busca de melhoria salarial  não está  se 
restringindo a estes que estão sendo beneficia dos. Disse que o 
compromisso do Prefei to Municipal, bem como do Secretário de 
Administração, de que em março seja efetuada uma revisão de toda a 
categoria salarial  em virtude do novo salário mínimo que se a vizinha. 
Colocado em votação, foi  aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI 
277/2007 –  “Cria empregos destinados a atender ao programa de agentes 
comunitários de saúde e dá outras providências” - Colocado em 
discussão, não havendo manifestação Plenária, em votação foi  aprovado 
por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 273/2007 –  “Al tera disposi tivos da 

lei municipal  nº 5.120 de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o 
patrimônio histórico cul tural  do município de Santo Antônio da Patrulha e 
dá outras providências ” - Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por  unanimidade com 
parecer da CUP.  PROJETO DE LEI Nº 279/2007 –  “Al tera Padrão de 
Vencimento Referente à Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar” 
- Colocado em discussão, não havendo manifestação Plenária, em 
votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de l ideranças.  
PROJETO DE LEI Nº 281/2007 - “Dispõe Sobre o Pagamento Parcelado, 
e cobrança de Créditos Tributários, inscri tos ou não em Dívida Ativa, e 
Dá Outras Providências” –  Colocado em discussão, não havendo 
manifestação Plenária, em votação foi  aprovado por unanimidade com 
acordo de lideranças.  EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
282/2007 que “Dispõe sobre o Processo de Anál ise de Projetos, para fins 

de execução de Santo Antônio da Patrulha”  – Manifestou-se o Vereador 
FLÁVIO VON SALTIÉL: Disse que muitas pessoas não conseguem a  

l iberação do projeto junto ao executivo em virtude de não terem a 
certidão do registro de Imóveis ou por herança, ou compra e vend a. 
Sal ientou ter tido a iniciativa do Projeto, mas em acordo com o Prefei to,  
disse que reti raria o mesmo se o Projeto partisse do executivo, faci l i tando 
a vida daquelas pessoas que necessi tam deste projeto para regularizarem 
a sua si tuação. Ressaltou que foi  formado um grupo de estudos, com o 
prazo estipulado pelo Prefei to até o dia 15 de janeiro, mas que em uma 
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semana foi  efetuado, podendo ser votado nesta data com o prazo de um 
ano, prorrogado por mais um ano, para que as pessoas consigam a 
documentação necessária para regularizar a sua si tuação. Disse que o 
Poder Executivo formou parceria com a Defensoria Públ ica, o que fará 
com que as pessoas façam este processo quase gratui tamente. Colocada 
em votação, foi  aprovada por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 
282/2007 - Colocado em votação, não havendo manifestação Plenária, em 

votação foi  aprovado por unanimidade com acordo de lideranças.  Os 
requerimentos nºs 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 e 510/2007  
foram colocados em Bloco em discussão, não havendo mani festação 
Plenária, em votação foram aprovadas por unanimidade. Neste momento 
o Exmo. Senhor Presidente, Vereador Reni Germano da Si lva abriu 
espaço para eleição da Mesa Diretiva dos trabalhos p ara a Sessão 
Legislativa de 2008, com fulcro na Legislação vigente. A seguir o Sr. 
Presidente colocou em discussão e após em votação a chapa única 
apresentada, que foi  aprovada por unanimidade. Após a eleição o Sr. 
Presidente declarou elei ta a Mesa Diretora para a Sessão Legislativa 
Dois Mi l  e Oito, estando assim composta: PRESIDENTE: Ver.  FERULIO 
JOSE TEDESCO - PMDB, VICE-PRESIDENTE: Ver. JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA - PP, SECRETÁRIO: Ver. ADELINO 
STECANELA –  DEM. A seguir o Sr. Presidente passou às  EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Vereadora  JACIRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: 
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário, em especial  o novo 
Presidente, Vereador Ferulio, o vice-presidente João Cezar e o Secretário 
Adel ino desejando sucesso a todos. Desejou Fel iz ano novo a todos os 
presentes. Vereador  JOÃO CEZAR FREIBERGER DE SOUZA: Disse que 
esta Casa deu mais uma vez uma l ição de democracia, porque havia um 
projeto em tramitação que gerou polêmica dentro da Comissão, onde o 
Poder Executivo achou por bem reti rá -lo, demonstrando o entendimento 
que há entre os Poderes Executivo e Legisl ativo. Com relação à 
composição da Mesa, fez um agradecimen to a todos os partidos, em 
especial  ao PMDB, por ter fei to uma chapa pluripartidária, independente 
de partidos. Sal ientou que oposição se faz conversando, cheg ando a um 
entendimento, demonstrando que tem posição. Sal ientou que muitas 
vezes tem sido incompreendido por agir dessa forma. Agradeceu a 
confiança depositada no seu nome para a composição da Mesa Diretora 
dos trabalhos para 2008. Vereador FLÁVIO VON SALTIÉL: Reportou-se 

aos quase trezentos projetos que passaram por esta Casa, pela comissão 
que presidiu, com a realização de muitas reuniões com a presença de 
Secretários, funcionários e categorias do Poder Executivo. Sal ientou ter 
sido um ano muito produtivo, com a vinda de importantes indústria s no 
município, instalação de fábricas, faculdades, alavancando o município . 
Sal ientou que esta legislatura prima pela composição de mesa 
pluripartidária, o que não ocorria anteriormente. Sal ientou que o Poder 
Legislativo tem autonomia, independente do Poder Executivo, com as 
decisões tomadas dentro desta Casa. Parabenizou o Vereador Ferulio, o 
Vereador João Cezar e o Vereador Adel ino, tendo a certeza de que farão 
um ótimo mandato, com um trabalho sério à frente desta Casa, o que 
ocorreu nos úl timos mandatos do Vereador Manoel, Vereador Clóvis e do 
Vereador Reni. Destacou que cada Vereador representa uma parcela da 
sociedade com seriedade, sensatez e discernimento. Desejou sucesso a 
nova Mesa que se apresenta, bem como Fel iz ano novo a todos os 
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presentes. Vereador FERULIO JOSE TEDESCO: Manifestou-se à respeito 

da assinatura do convênio assinado entre o Governo do Estado, a FURG 
e o Município, que beneficiará a população patrulhense com uma 
Universidade Federal  no município. Acredita que a população ainda não 
se deu conta da importância deste ato,  dos benefícios que a mesma trará. 
Ressaltou que esta Universidade trará maior qual i ficação para os 
patrulhenses, que poderão sair em busca de melhores empregos sem ter  
que sair do município. Sal ientou que O Poder Executivo terá que investi r, 
nos próximos quatro anos, mais de três mi lhões de reais, o que 
representa quase 10% do Orçamento global do município. Parabenizou o 
João Alfredo pelo excelente trabalho que vem real izando à frente do 
COMUDE, iniciado na Consulta Popular, culminando com a assinatura 
deste convênio. Ressaltou o Edil  que a caminhada ainda está no início. 
Fez um agradecimento a todos os Vereadores, pela votação dos projetos,  
sal ientando que pelo amadurecimento  na reti rada dos Projetos.  
Parabenizou o Vereador Reni pelo trabalho que efetuou durante este ano, 
assim como os Vereadores Manoel e Clóvis. Agradeceu a confiança dos 
Vereadores no seu nome para a composição da mesa, agradecendo aos 
funcionários que têm que ser valorizados, não somente pela Mesa 
diretora, mas por todos os Vereadores. Vereador VALMIR ODONE PIRES :  
Cumprimentou as pessoas presentes no Plenário. Parabenizou a Casa 
pela democracia apresentada na eleição desta Mesa Pluripartidária, 
sendo o Presidente do PMDB, o Vice -Presidente do PP e o Secretário do 
DEM. Enalteceu o trabalho do Vereador Reni, bem como do Vice -
Presidente Marlon e Secretário Eduardo neste ano. Demonstrou a sua 
satisfação pela conquista do Ensino Técnico no município, bem como da 
Faculdade Federal , sendo este um momento histó rico. Parabenizou o 
excelente trabalho efetuado pelo João Alfredo à frente do COMUDE, bem 
como à frente da Secretaria Municipal  de Administração. Salientou que 
seus fi lhos tiveram que ir embora para outros municípios, pela fal ta de 
oportunidades. Acredita que esta real idade será revertida com a vinda 
desta faculdade para o município. Reportou-se aos Projetos de sua 
autoria apresentados durante o período em que esteve ocupando uma 
vaga nesta Casa. Desejou a todos Fel iz ano Novo, sucesso às famíl ias . 
Parabenizou mais uma vez o Presidente Reni por ter sido democrático e 
acessível  a todos. Agradeceu ao consultor Jurídico José Augusto, bem 
como ao Diretor Legislativo Elvis. Vereador RENI GERMANO DA SILVA: 

O pronunciamento do Vereador foi  colocado na íntegra. Senhora e 
senhores vereadores, comunidade aqui presente. Encerro hoje, com a 
eleição da Mesa Diretora para os trabalhos de 2008 da Câmara de 
Vereadores, o meu período a frente da presidência desta Casa. E faço, 
com o sentimento de dever cumprido. Acredito que a maioria das minhas 
metas foram concretizadas. A principal  foi  efetivada ontem, com o 
aumento do espaço físico da Câmara, através da construção do anexo I, 
onde ficam local izados os gabinetes individuais dos vereadores. Quando 
assumi a presidência autorizei  o início da execução. O meu sonho era 
deixar uma marca não só para esta legislatura como para as futuras 
gerações de parlamentares. Com este empreendimento, também foi  
possível  abrir novos espaços para o atendimento dos serviços da 
comunidade. Como a área para o acesso gratui to a internet, a biblioteca e 
um pequeno plenário reservado para reuniões de Entidades, Sindicatos e 
Associações.  O Rotary Clube será atendido com um espaço adequado, 
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no subsolo da Câmara, para desenvolvimento do seu trabalho. Neste  ano 
procurei  manter o diálogo aberto não só entre os vereadores, assim como 
com os funcionários. A minha meta foi  de oferecer toda infra -estrutura 
necessária para que os servidores tivessem condições de atender bem os 
vereadores e, principalmente a comuni dade. Foi um ano de união pelo 
bem comum de Santo Antônio. A função do presidente transcende a 
questão administrativa do Poder Legislativo. É preciso ter sensibil idade 
para dar um rumo aos trabalhos e acredito que consegui.  Neste ano a 
Câmara teve um papel decisivo em várias conquistas. Através de 
audiências nas esferas, Estadual e Federal , conseguimos que antigas 
demandas da nossa população fossem atendidas. Tentei  também 
aproximar a população do Legislativo, abrindo as portas para a visi tação 
de escolas e o espaço da tribuna livre, que este ano foi  uti l izado por 
di ferentes segmentos. Oferecemos o recadastramento gratui to do CPF 
atendendo mais de 3 mi l  patrulhenses. Proporcionamos a mais de 600 
estudantes e cidadãos o acesso gratui to a rede de informações a 
Internet, contribuindo para a inclusão digi tal . Ajudamos a Prefei tura com 
recursos próprios para manutenção das frentes emergenciais de trabalho, 
para o cemitério e para o Insti tuto Hospitalar Santo Antônio. Também tive 
a honra de inaugurar o espaço da Mulher no Legislativo, com uma galeria 
dedicada as mulheres que ocuparam uma cadeira nesta Casa, entre 
outras ações.Em 2007 foram apresentados 512 requerimentos, 759 
pedidos de providências, 5 projetos de resolução, 2.218 protocolos de 
documentos, 135 indicações, 19 decretos legislativos e aprovados 285 
projetos de Lei. Este é o balanço oficial  dos trabalhos deste ano. 
Mostrando que em nenhum momento nos omitimos perante as 
reivindicações até nós trazidas pela sociedade. Fomos atrás das 
soluções, antes mesmo que os problemas aparecessem. Esta Casa é uma 
insti tuição séria, que prima pela credibi l idade e respeita o povo do qual 
somos representantes legais. Tenho muito orgulho de estar em meu 
quarto mandato como vereador, e ter presidido este poder em três 
oportunidades. Desejo ao meu sucessor, vereador Ferúl io José Tedesco, 
e ao seu vice-presidente João Cezar Freiberger de Souza, e ao secretário 
Adel ino Stecanela, um ano de trabalho em que a marca desta casa 
continue sendo a harmonia, a união e a busca pelo aten dimento da 
coletividade. A todos os demais colegas, funcionários desta Casa o meu 
reconhecimento pelo empenho e dedicação em fortalecer e enaltecer o 
nome da Câmara de Santo Antônio da Patrulha e, principalmente pelo 
apoio que me deram este ano. Desejo a vocês, de coração, um 2008 
repleto de saúde, paz e amor. Que Deus abençoe cada lar patrulhense e 
proteja os caminhos de todos nós neste novo ano que se inicia. Muito 
obrigado.  COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Vereador  JOÃO CEZAR 
FREIBERGER DE SOUZA: Sol ici tou a reti fi cação dos Votos de 

Congratulações do Vereador Adel ino com relação ao trabalho efetuado 
pela equipe de i luminação pública, destacando os nomes dos funcionários  
Luis Carlos, Júlio e Sadi . Vereador ADELINO STECANELA: Agradeceu 
ao Vereador Clóvis por ter lhe dado a oportunidade de participar, como 
Vereador, desta Casa. Agradeceu ao Vereador Reni pela receptividade, 
bem como a todos os Vereadores. Nesse momento o Senhor Presidente 
Vereador Reni Germano da Si lva fez o uso da palavra estabelecendo as 
comissões representativas para os meses de Janeiro e Fevereiro de 
2008, com acordo de seus pares, assim composta: para o mês de  
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JANEIRO: Ver. Reni Germano da Si lva –  PDT, Ver. Adelino Stecanela – 

DEM, Ver. Eduardo Lima de Souza –  PSDB, Vereador Flávio Von Saltiél  - 
PMDB, Vereador João Cezar Freiberger de Souza –  PP. Para o mês de 
FEVEREIRO: Vereador Reni Germano da Si lva –  PDT, Ver. Adel ino 
Stecanela –  DEM, Ver. Eduardo Lima de Souza –  PSDB, Vereador Flávio 
Von Saltiél  –  PMDB, Ver. Marlon Si lva de Souza –  PP. Nada mais a tratar,  
o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde lavrei  a presente 
ata que, após l ida e aprovada nesta data, segue assinada.  


