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Ata Reunião Ordinária 17 de maio de 2010.......Ata 23 
  
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 17 de maio de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Paulino de Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Presidente Vereador Gilnei Jarré: Coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 10 de maio de 2010. Esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 10 de maio de 2010. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos. 
Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 17 de maio de 2010. Of. 
092/10 da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada em resposta a OD 870/10. 
Of. 114/10 da Eletrocar em resposta a OD 510/10. Telegrama do Ministério da 
Educação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
131.636,00. Convite para participar da FIPAR – Feira da Indústria, Comercio e 
Agropecuária de Rondinha, a realizar-se de 21 a 23 de maio. Of. 0267/10 do 
Senado Federal, em resposta a OD 856/10. Of. 180/10 da 39° CRE, solicitando a 
sala de Reuniões para o dia 18 de maio, para realização da 4° reunião de 
Planejamento da 7° mostra das Escolas estaduais de Educação Profissional – 
MEP. Of. 034/10 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e ou Superdotação/ Altas Habilidades, solicitando o uso da palavra 
no dia 31 de maio, na Tribuna Livre, para explanação de ações desenvolvidas pelo 
respectivo conselho. Convite para a exposição "A Era do Plástico", a realizar-se no 
dia 19 de maio no Museu Olívio Otto. Of. 001/10 do Deputado Eliseu Padilha, em 
resposta a OD 680/10. Requerimento do Senhor Amarildo Fernandes da Silva, 
representante dos músicos da região, solicitando o uso da tribuna livre no mês de 
maio. e-mail recebido de Leandro Duarte Fernandes, gerente de Expansão da 
rede Record, em resposta a OD 943/10, informando que no dia de amanhã a 
equipe técnica estará em Carazinho para iniciar a montagem dos equipamentos, e 
que correndo tudo bem até o final desta semana os carazinhenses já possam 
assistir a TV Record através do canal 15. Of. 118/10 do Executivo Municipal,  
em resposta a indicação do Vereador Eugenio Grandó sobre as atividades de 
risco dos funcionários da Secretaria de obras e providencia das EPI's. Of. 119/10 
do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei n° 072/10, o qual 
autoriza doação de área à empresa telha Certa Indústria e Comércio Ltda. Of. 
120/10 do Executivo Municipal, referente OP 098/10. Of. 121/10 do Executivo 
Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 073/10, o qual autoriza o Poder 
Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco do Brasil S/A, 
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na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias. Of. 122/10 do Executivo 
Municipal, que encaminha Projeto de Lei n° 074/10, o qual inclui meta nas Leis 
Municipais nº 017/PPA 2010 - 2010/2013 e nº 7.068/LDO-2010, autoriza a inclusão 
da Receita de Capital, Operações de Crédito Internas e abertura de Credito 
Especial no Orçamento. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n° 065/10 de 
autoria da Câmara Municipal, o qual altera a relação de contratação dos servidores 
e o Parágrafo Único do art. 2 do Projeto de Lei n° 065/10. Projeto de Lei de autoria 
do vereador Elbio Esteve, o qual dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo 
vegetal (cozinha) e seus resíduos. Carta circular nº 1.262/2010 CNA Brasília, 29 de 
abril de 2010. Assunto: apoio a implantação do plano nacional de combate de 
invasões. Prezado presidente, como fato notório a CNA lançou a campanha 
intitulada: vamos tirar o Brasil do vermelho. Invasão é crime. Que entre outras 
atividades, propôs ao ministério da justiça a criação do plano nacional de combate 
de invasões, protocolada no dia 06 de abril ultimo, todavia para viabilização do 
citado plano nacional de combate de invasões, é imprescindível o respaldo 
popular, mediante a obtenção de pelo menos um milhão de assinaturas, até o dia 
três, zero de maio de 2010. Tal medida certamente aumentará as chances de 
criação do mencionado plano pelo Governo Federal. É vital o empenho das 
Federações e Sindicatos, em mais este desafio, que nos proporcionará maior 
segurança jurídica aos nossos empreendimentos e a almejada paz no campo. 
Cabe lembrar, ainda, que a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários desta 
Confederação, em 29 de abril, discutiu e esclareceu as estratégias de 
operacionalização do Observatório das Inseguranças Jurídicas no Campo e 
do plano nacional de combate de invasões, aos representantes das 
Federações de Agricultura, que, na ocasião, consignaram as seguintes 
resoluções: apoio à coleta de assinaturas em favor da implantação do plano 
nacional de combate de invasões, mediante abaixo-assinado, conforme anexo; 
monitoramento das invasões de terras e acampamentos, bem como das 
ações de reintegrações de posse, liminares e desocupação. Diante do exposto, 
solicitamos seu empenho pessoal  na obtenção e transmissão dessas 
informações a esta Confederação: Os formulários preenchidos devem ser 
enviados à CNA, no Endereço 601, Módulo K, Ed. Antônio Ernesto de Salvo, CEP 
70.830-903 – Brasília – DF, aos cuidados do advogado Joaquim Quinta Neto. Em 
caso de dúvidas, disponibilizamos os e-mails abaixo: Atenciosamente, Fábio Meirelles 
Filho - Presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 0961/610/10, solicita que seja enviado oficio ao senhor 
prefeito municipal solicitando que sejam recolhidos os galhos secos depositados 
na Avenida Pátria em frente ao nº 1351, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0962/611/10, Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente para 
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que faça a canalização das águas servidas e patrolamento com ensaibreamento e 
compactação na Rua Antônio Andreis, Bairro Princesa, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 0963/612/10, Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente 
estudos sobre a viabilidade da pavimentação asfáltica na Rua Antonio Severo de 
Almeida, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0964/613/10, Solicita ao Executivo que 
determine ao setor competente para que faça a desobstrução das bocas-de-lobo 
existentes na Rua Riachuelo, esquina com a Rua do Carmo, bem como reparos no 
asfalto e construção do meio-fio na Rua Riachuelo, com a máxima urgência, 
devido à necessidade e a utilidade desta obra, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0965/614/10, Solicita ao Executivo Municipal que efetue patrolamento, 
cascalhamento, limpeza de bueiros na Rua Assis Chateaubriand, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0966/615/10, Solicitando ao setor competente a realização de 
melhorias, realizando operação tapa buraco, na Rua Luiz Guanella, Bairro Boa 
Vista, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0967/616/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente que efetue a limpeza diariamente e 
que no local permaneça um funcionário, realizando a manutenção do banheiro 
público, situado na praça central de nossa cidade, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 0968/617/10, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que providencie um vigia, para manter em dia a limpeza e as 
condições de higiene do banheiro público da Praça da Glória, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 0969/618/10, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente, ensaibreamento e melhorias da rua Padre Gusmão  n° de 
referência 628, Bairro Hípica. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0970/619/10, Para que determine a Secretaria de Obras 
que seja feito operação tapa buracos na Rua Paissandu, em frente ao escritório da 
Empresa Sementes Condor, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0971/620/10, 
Para que determine a Secretaria de Obras que sejam concertados os cordões em 
volta da Praça Santo Munerolli, no bairro Glória, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 0972/621/10, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o 
concerto da Boca de Lobo situada em frente ao SENAI, na Rua Benjamin 
Constant, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0973/62/10, Solicito ao Executivo, 
que providencie a colocação de um banco na parada de ônibus na Rua Bernardo 
Paz, esquina com a Rua Davi Canabarro, em razão de que há muitas pessoas de 
idade avançada que aguardam o coletivo urbano naquelas imediações e algumas 
nos procuram solicitando nossa intervenção neste sentido, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 0974/623/10, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a realização de melhorias no calçamento da Av. Antônio José Barlete, 
e ainda que seja feito um estudo no sentido de ser realizada a pavimentação 
asfáltica até o final da referida via, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0975/624/10, 
Solicitando ao Executivo que determine ao setor competente para que efetue uma 
operação tapa buracos no asfalto da Rua Goiás, Bairro Oriental, Vereador Elbio 
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Esteve – PSDB; 0976/625/10, Solicitando ao Executivo que determine ao setor 
competente para que seja confeccionada uma faixa de segurança próximo à loja 
Três Passos por tratar-se de uma via de intenso fluxo de veículos os pedestres 
muitas vezes para atravessar de uma via para outra colocam suas vidas em 
perigo, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0977/626/10, Solicitando ao Executivo que 
determine ao setor competente para que efetue reparos urgentes no calçamento 
da Rua Liberal, Bairro Vargas, pois este encontra-se com vários buracos, 
causando transtornos aos usuários, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0978/627/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que 
providencie proteção nos abrigos da parada do coletivo urbano da Gare, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 0979/146/10, o vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que a seguir da aquiescência do plenário, encaminhe-
se oficio externando condolências aos familiares do Senhor Hilário Denicoló, pelo 
seu passamento ocorrido ontem, em nosso município. Expressamos nosso pesar e 
auguramos à família a superação deste lastimável episódio, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 0980/147/10, os vereadores abaixo assinado solicitam na forma 
regimental que a seguir da aquiescência do plenário, encaminhe-se oficio 
externando condolências aos familiares do Sr. Ernesto Guilherme Keller Filho, pelo 
seu passamento ocorrido no dia 14 de maio do corrente, em nossa cidade. 
Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lastimável 
episódio. Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador 
Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0981/148/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado 
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do Poder 
Legislativo De Carazinho, pelo falecimento da Senhora Nelcy Nied. Neste 
momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus 
que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e 
solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto 
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A 
todos os familiares da inesquecível Nelci Nied os nossos mais sentidos pêsames 
pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0982/149/10, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Líderes de Bancadas no Senado Federal, manifestando nosso total 
apoio ao Projeto Ficha Limpa, que acaba de ser aprovado na Câmara dos 
Deputados e impede as candidaturas de pessoas condenadas pela Justiça em 
decisão colegiada por crimes de maior gravidade, como corrupção, abuso de poder 
econômico, homicídio e tráfico de drogas e também amplia os casos de 
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inelegibilidade e unifica em oito anos o período durante o qual o candidato ficará 
sem poder se candidatar. Atualmente, a lei prevê inelegibilidade somente para as 
condenações finais (transitadas em julgado), e os prazos variam de três a oito 
anos. A aprovação deste Projeto é sem dúvida alguma uma grande vitória da 
democracia, uma grande vitória de um projeto do povo, para o povo, pois a 
sociedade tem com isso a certeza de que pessoas sem ficha limpa não serão seus 
representantes, pois estarão impedidos de disputar cargos eletivos. Estamos 
dando uma grande “tacada” no combate a corrupção eleitoral e política, e para isso 
contamos com a sensibilidade dos nobres senadores, no sentido de aprovar com a 
maior urgência possível o Projeto em questão. A aprovação deste projeto no 
senado vai representar, sem dúvida, um marco na história política do País. É hora 
de transformar, abrindo caminho para a RECONSTITUIÇÃO da ÉTICA que estava 
sendo desconstituída. Precisamos fazer nosso povo voltar a acreditar na 
dignidade, na decência da nossa política e é habilitando pessoas honestas e 
dignas a concorrerem a cargos eletivos que estamos dando nossa parcela de 
contribuição, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0983/150/10, O Vereador abaixo 
subscrito requere, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda 
irreparável da Senhora Ângela Maria Da Cruz Villas Boas, ocorrido na data de 
ontem. Nossa amiga Ângela era bastante conhecida em nossa cidade, 
principalmente por seu envolvimento nas festividades carnavalescas, transmitia 
sempre muita alegria e disposição, alguém realmente muito especial, que vai 
deixar saudades no coração de todos que conviveram ao seu lado e tiveram a 
oportunidade de conhecer a pessoa maravilhosa que era. A todos os familiares e 
amigos da inesquecível Ângela Maria da Cruz Villas Boas, nossos sinceros 
sentimentos pelo infausto ocorrido, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0984/151/10, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, que a Mesa Diretora 
desta Casa providencie a propositura de uma Ação Civil Pública contra a União – 
Ministério da Saúde, que estipulou faixas etárias para aplicação da vacina contra a 
gripe H1N1, infringindo desta forma o princípio constitucional da igualdade e o 
artigo 196 da Constituição Federal que prevê que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todos temos 
plena consciência dos riscos que toda a população corre ao ser diagnosticado com 
esta doença, que no ano passado fez várias vitimas fatais, inclusive em nosso 
município, por isso nos preocupamos com o fato de que algumas faixas etárias 
ficaram de fora da imunização, principalmente crianças em idade escolar, o que 
em nosso pensamento é inadmissível, pois correm risco ainda maior que os 
adultos que sabem como prevenir e estão atentos a isso, enquanto as crianças 
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não tem essa preocupação, brincam se expõe mais e de forma completamente 
inocente. Durante o principal período do surto no ano passado aulas foram 
paralisadas por praticamente dois meses e agora justamente ficam estes alunos de 
fora da imunização através da vacina distribuída nos postos de saúde. Por que se 
correm tanto risco ou até mais do que as faixas etárias que estão sendo 
imunizadas? Vereador Paulino de Moura – PTB; 0985/152/10, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado a Corsan – companhia de saneamento desta cidade, 
na pessoa do gerente local, Sr. Ermogenes Bodanese para que seja feito conserto 
de duas valetas situadas na Rua 20 de setembro em frente à residência de nº 706. 
pois estas duas valetas encontram-se cobertas de pedras britas, situação esta 
considerada muito perigosa por moradores do local que desejam que sejam 
repostos os paralelepípedos que ali se encontravam para prevenir possíveis 
acidentes nesta área. Vereador Estevão De Loreno – PP; 0986/153/10, o vereador 
abaixo subscrito requer na forma regimental que, depois de lido em plenário. Seja 
enviado oficio ao Executivo municipal com o seguinte pedido de informações: 1º 
Relação mês a mês, onde conste o valor pago a titulo de subsidio do senhor 
prefeito municipal, bem como do vice-prefeito; (a relação deverá ser assinada pelo 
chefe do departamento de pessoal do município). 2º Cópia do contrato celebrado 
entre o município de Carazinho e o banco do Estado do Rio Grande do Sul 
referente à folha de pagamento do funcionalismo municipal. 3º informar a relação 
de funcionários e agentes políticos que estão recebendo junto ao caixa do 
município. 4º cópia do parecer jurídico referente ao atual pagamento de subsídios 
do prefeito e vice-prefeito. Justificativa: averiguar denuncias de possíveis 
irregularidades na contratação. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0987/154/10, o 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito municipal 
solicitando a presença do Sr. Marcos Vinicius Reisdoerfer, diretor de indústria e 
comércio, e coordenador do programa Pró-Jovem, Programa nacional de inclusão 
de jovens, para explanação sobre o funcionamento do programa acima 
mencionado no dia 24 de maio do corrente, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0988/155/10, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado ofício externando pêsames alôs familiares do 
Sr. Ivo Fritzen, pelo seu passamento ocorrido segunda-feira dia 13 de maio, 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; 0989/156/10, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que logo após submetido ao plenário, seja enviado oficio ao Sr. 
Luciano Silva, Diretor presidente da CORAG – companhia Rio-grandense de artes 
gráficas, solicitando adesão ao projeto caderno para todos, do governo do estado 
do RS, para beneficiar os alunos carentes da rede estadual e municipal do 
município. Segue em anexo a relação das escoas a serem contempladas com o 
programa, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0990/157/10, o vereador abaixo 
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assinado requer na forma regimental que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Ervinio Deon, secretário da educação do RS, 
solicitando que sejam encaminhados para as escolas estaduais do município, as 
cartilhas recebidas pela comissão de constituição e justiça da assembléia 
legislativa (CCJ), contendo informações sobre os efeitos causados pelo uso de 
substancias psicoativas ilegais. Tal solicitação se justifica devido à necessidade de 
ampliar as ações de prevenção as drogas na rede publica. Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; moções: 0991/12/10, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado 
ofício as turmas de  Direito dos Campus da UPF e ULBRA  Carazinho e a OAB,  
manifestando nossas congratulações pelo Dia Do Acadêmcio De Direito, que 
ocorrerá no próximo dia 19 de maio. Neste dia em que se comemora algo tão 
importante para o futuro de nosso país, quero prestar uma homenagem especial a 
minha filha Laís, acadêmica do Curso de Direito, e em nome dela a  todos os 
demais alunos das turmas deste Curso. Sabemos que todos os acadêmicos, em 
especial do Direito, tem aquela ânsia de aprender, discutir, questionar, buscando 
sempre fazer Justiça, que muitas vezes parece distante, mas nunca fora do 
alcance. Hoje em dia são visíveis os problemas sociais, políticos, jurídicos, nem 
mesmo aquele cidadão que paga honestamente seus impostos em dia tem direito 
à segurança, saúde, educação. Infelizmente hoje, todos estamos à mercê do 
egoísmo político, de leis ultrapassadas e mal aplicadas, por isso cada vez mais 
precisamos de bons profissionais, profissionais atualizados, aperfeiçoados, e 
competentes, para buscar por algo que deveria vir ao natural, justiça. Para ser um 
bom advogado, o acadêmico precisa ter dentro de si a percepção e a consciência 
dos requisitos dignificantes que são necessários à sua atuação, para ser além de 
um bom profissional, um bom ser humano. É este profissional que estuda, que lê, 
que precisa estar sempre atualizado e que terminando a faculdade precisa ainda 
dedicar-se a passar no exame da ordem, que todos sabemos que não é algo fácil, 
tendo a nobre missão de defender nossos direitos, sejam eles nas áreas de 
previdência, familiar, criminal, cível, pois o advogado é indispensável à 
administração da justiça, é um dos pilares dela, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, possuindo assim 
conforme o que prevê o artigo 133 da Constituição Federal a missão de atender 
aos interesses da sociedade. Aproveito esta oportunidade ainda para, parabenizar 
os magistrados, os promotores de justiça, os serventuários do fórum, os oficiais de 
justiça, os procuradores e todos os advogados, pois todos foram, no início de sua 
vida jurídica, estudantes, sonhadores de um mundo de Justiça. Recebam o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em poder 
homenageá-los nesta data. Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0992/123/10, O 
Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de cumprimentos ao Padre 
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Ludgero Mafra e a Diretoria da Paróquia São José de nosso município, 
cumprimentando-os pelo sucesso na realização da XVIII Romaria de Santa Rita de 
Cássia, realizada no último domingo, que contou com a participação de 
aproximadamente 50 mil romeiros de toda região, inclusive de outros estados. É 
com muito orgulho que mais uma vez vimos manifestar nossos cumprimentos pela 
belíssima organização, pelo envolvimento e doação das pessoas que não mediram 
esforços em trabalhar neste evento religioso, proporcionando aos fiéis momentos 
muito especiais. A Romaria de Santa Rita de Cássia tornou-se ao longo destes 18 
anos uma das maiores demonstrações de fé, devoção e louvor do estado, onde 
milhares de pessoas vêm pedir, agradecer ou simplesmente louvar a Santa das 
Causas Impossíveis. Todos merecem nosso reconhecimento pela dedicação, 
empenho e comprometimento, pois é na soma de tudo isso que hoje podemos ter 
neste belíssimo Santuário uma Igreja ainda inacabada, mas belíssima, feita com 
um carinho imenso, com a colaboração de pessoas que deram sua parcela de 
contribuição para a realização deste sonho. Queremos destacar ainda a bela 
imagem de Santa Rita que fica mais acima da igreja, onde recentemente foi 
construído um local especial, onde os fiéis podem colocar flores, ascender velas, 
fazer seu agradecimento. Recebam, toda a comunidade da Paróquia São José, o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, por proporcionar a comunidade 
carazinhense e de toda região a realização anual da Romaria de Santa Rita de 
Cássia e o acesso a este local que é constantemente visitado. Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0993/124/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício de aplausos e reconhecimento a Rádio Gazeta AM 670, 
na pessoa do Sr. Orion Albuquerque – Diretor Presidente e extensivo a todos 
funcionários e colaboradores, pela reportagem “Vida em alta tensão”, que foi indica 
como finalista do prêmio nacional de jornalismo da Associação Brasileira de 
Conscientização para os perigos da Eletricidade (ABRACOPEL) e além disso a 
versão publicada na edição especial da Gazeta Noticias foi apontada entre as 
cinco melhores na categoria Jornal. A entrega dos prêmios será na próxima sexta-
feira, dia 21 de Maio, no auditório da FIESP, em São Paulo. A responsabilidade 
empresarial e social que esta tem com a comunidade, nos orgulha muito. Por meio 
deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso. Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 0994/125/10, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício de aplausos e congratulações ao Deputado Estadual 
IRADIR PIETROSKI, que no dia 10 de Maio do corrente ano, foi empossado como 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A experiência e conduta deste 
homem público, que já foi Vereador, Prefeito, Secretário de Estado, Deputado de 
vários mandatos e Presidente do Legislativo, certamente contribui para a função 
honrosa que ele irá desempenhar, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0995/126/10, 
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A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor , parabenizando todos 
os profissionais da Enfermagem de Carazinho, na pessoa do Sr. Azelar Kissmann 
– Presidente do Hospital Comunitário de Carazinho – HCC, para a Secretaria 
Municipal da Saúde de Carazinho, na pessoa do Senhor Secretário Pedro 
Sant’Anna, para o curso de Enfermagem da Ulbra Campus Carazinho, na pessoa 
do Senhor Nédio Bedendo – Coordenador do Curso de Enfermagem e para a 
Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg na pessoa da Sra. 
Josane Meneguello Franco Pasqualotto – Coordenadora do Curso Técnico de 
Enfermagem, manifestando os nossos cumprimentos pelas comemorações ao Dia 
da Enfermagem, em 12 de maio de 2010. Pois, o  princípio que rege a 
enfermagem é a arte do cuidar e mesmo que não haja possibilidade de cura, 
sempre haverá o cuidado e isso os torna imprescindíveis e essenciais nesta 
profissão tão honrada e gratificante. Parabéns profissionais da enfermagem pelo 
seu dia. A todos que tem como objetivo maior à valorização e o bem-estar do ser 
humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0996/127/10, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Primeira 
Dama do Município Senhora Cleonice Magalhães, a  equipe da Secretaria da 
Assistência Social do Município e a Psicóloga Valéska Walber, parabenizando pelo 
sucesso do evento Cuidando de Quem Cuida, no dia  11 de Maio  de 2010, evento 
que teve  como foco a saúde  da mulher, para que ela perceba a importância de 
estar bem, física e emocionalmente, estes eventos  valorizam e proporcionam  
conhecimento, melhoram a auto-estima e, promovem uma melhor qualidade de 
vida, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0997/128/10, Os Vereadores abaixo 
subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e 
com a aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da Republica na pessoa do Senhor Luis Inácio Lula da Silva, 
parabenizando pelo prêmio recebido no dia 10 de maio de 2010 prêmio Campeão 
do Mundo na Batalha Contra a Fome concedido pelo Programa Alimentar Mundial 
(PAM), vinculado as Nações Unidas, sendo eleito pelos esforços realizado no 
combate à fome. Segundo o PAM o premio destaca a importância da parceria com 
o Brasil em momentos como no terremoto no Haiti e representa ainda o 
reconhecimento dos esforços do governo do país no cumprimento das Metas do 
Milênio. Nossos parabéns pelo excelente trabalho que vem  realizando em prol da 
fome e da desnutrição. Vereador Leandro Adams – PT; 0988/129/10, Os 
Vereadores abaixo assinado solicitam que, depois de ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a comissão organizadora do 1° 
Encontro Volkswagen Clube Carazinho, que promoveu no último Sábado no 
estacionamento do Campus da UPF Carazinho, evento destinado aos 
amantes do automobilismo. O município recebeu participantes de toda região, 
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principalmente do município de Passo Fundo, que se fez presente com diversos 
automóveis, destacam-se dentre eles um grupo formado só por proprietários 
de Fuscas mais de 15 dos mais diversos anos e modelos. A comissão 
organizadora está de parabéns pela excelente infraestrutura oferecida aos 
visitantes. Destaca-se que durante o evento não foi permitida a comercialização 
nem o consumo de bebidas alcoólicas atitudes como está mostram que a 
diversão e o entretenimento não estão atrelados ao ato do consumo da 
bebida. Recebam deste poder todo o reconhecimento e o desejo de sucesso nos 
próximos eventos que irão ser promovidos pelo Volkswagen Clube Carazinho, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0999/130/10, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental , que após submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio parabenizando o atleta carazinhense Sr. Anselmo Souza, 
pela conquista da quinta colocação geral, na 3ª Ultra maratona 24 horas  
de Resistência, realizado no último final de semana, em Santa Maria. 
Mani festamos nosso reconhecim ento ao at l eta, dotad o de fort e  
determinação mostrando competência nas provas que participa e trazendo 
para nossa cidade premiação que nos trazem orgulho de sermos Carazinhense, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1000/131/10, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos ao proprietário das Lojas Loni e Loni Store, 
Sr. Leandro Walber, parabenizando pelas novas instalações de seu novo 
empreendimento a Loni Store que vem atender o município e a região. 
Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de 
empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso município, 
acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso à equipe de funcionários 
da loja que ao longo dos anos vêm se destacando pela organização e 
principalmente pela satisfação proporcionada aos clientes. Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 1001/132/10, Os Vereadores abaixo assinados solicitam na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado a 
presente Moção de Apoio a COMISSÃO NACIONAL DE ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS, na pessoa do Presidente Fábio Meirelles Filho, externando o 
engajamento na implantação do "PLANO NACIONAL DE COMBATE DE 
INVASÕES" mobilização de pleito junto ao Ministério da Justiça. Referimo-nos, 
igualmente, às manifestações estaduais, regionais e municipais que vêm 
ocorrendo, a exemplo do município de Carazinho, o Sindicato Rural, para que 
juntos conquistemos a maior segurança jurídica aos nossos empreendimentos e a 
almejada paz no campo. Reiteramos nosso firme propósito de persistir 
colaborando para a efetivação de um avanço nas negociações, com medidas 
que permitam o monitoramento das invasões de terras e acampamentos, bem 
como das ações de reintegração de posse, liminares e desocupação, Vereador 
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Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador 
Estevão De Loreno – PP, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental nem o 
grande expediente, passamos agora para apreciação; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; só para 
solicitar a vossa excelência, ao plenário, que seja votada as moções e 
requerimentos em bloco e também os projetos, com exceção de um que tem a 
emenda que é aquele da saúde, então, com exceção desse projeto os demais 
sejam votados em bloco, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o pedido verbal do  Vereador Paulino de Moura para colocar em votação 
em bloco os requerimentos, moções, projetos com exceção dos projetos que tem 
emendas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos o requerimento verbal do Vereador Paulino de Moura, convido 
o senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e 
moções; Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 04 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador 
Paulino de Moura – PTB e Vereador Eugênio Grandó – PTB;  nº 08 Vereador 
Estevão De Loreno – PP; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 12 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; nº 13 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: nº 01 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT, subscrito pelo Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Estevão De Loreno – PP e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 02 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, subscrito pelo Vereador Paulino de Moura - PTB, Vereador Estevão 
De Loreno – PP e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Eugênio 
Grandó – PTB, subscrita pelo Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Eugênio Grandó – PTB, 
subscrita pelo Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita 
pelo Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB, subscrita pelo 
Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 07 Vereador Leandro 
Adams – PT, subscrita pela Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB e Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 08 Vereador Erlei Vieira - 
PSDB, subscrita pelo Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 09 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
subscrita pelo Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB e 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, subscrita pelo 
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Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve - 
PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os requerimentos e 
moções, Vereador Paulino de Moura;  Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, radio e jornal diário da manhã, radio 
Gazeta, os pais da Paula, nem a tormenta tira vocês daqui, que bom que vocês 
estejam aqui nos prestigiando, isso faz parte da democracia, então estão de 
parabéns por estar aqui e as demais pessoas, também quero dar uma boa noite ao 
Rodrigo, um menino simples, um menino que esta sempre acompanhando o 
prefeito dele, que é o prefeito Aylton, Senhores Vereadores, comunidade, 
imprensa, quero fazer um agradecimento muito especial ao meu companheiro de 
bancada o Vereador Eugênio Grandó,  que na parte da tarde de hoje convidei para 
ele subscrever um requerimento a mesa diretora, na noite de hoje subscrita com a 
Vereadora Sandra Citolin, eu quero trazer Senhor Presidente, e pedir que os 
colegas sejam, sucintos comigo, que eu vou explanar sobre esse requerimento, e 
porque que eu entendo que esse requerimento tem que se fazer uma ação publica 
através da Câmara de Vereadores, contra a união, contra o governo federal e 
contra o ministério da saúde, o governo federal através do ministério da saúde, 
determinou através de um estudo cientifico, que algumas pessoas na sua faixa 
etária, deveriam receber a vacina contra a gripe, mas eu queria saber da onde que 
eles tem poder para tirar um artigo da constituição federal, aonde diz que todos 
tem o direito a saúde, todos tem o direito a ter uma saúde digna, tem o direito de ir 
e vir, e no artigo 196 esta expresso que as pessoas tem esse direito, e através de 
uma medida onde o ministério da saúde buscou fazer uma pesquisa 
cientificamente, diz que criança de 0 a 2 anos tem direito a vacina, de 3 para mais 
não tem direito, como é que nós vamos saber se essas crianças vão contrair ou 
não vão contrair essa gripe, é de 20 a 30 anos a mesma coisa, e as demais 
pessoas que ficam na intermediação dos dois aos 10, dos 10 aos 20, então eu 
entendo, e não entendo nada Vereador Eugênio Grandó e o pessoal do jurídico da 
casa, mas eu entendo que estão ferindo a constituição, se estão ferindo a 
constituição nós temos que tentar mover uma ação para se reparar alguns danos 
para a população, vou dar um exemplo, família com seis pessoas, duas vão ser 
imunizadas e quatro não vão, vamos supor que eu e a minha família, meus quatro 
filhos, e eu e a minha esposa por sermos diabéticos, nós podemos fazer a vacina, 
os meus quatro filhos não podem, e ai eu como pai vou buscar a sobrevivência 
através dessa vacina, mas não vou poder dar para os meus filhos, explicarei 
porque, porque tem por ai uma clinica que esta a fazer essas vacinas cobrando 
cento e setenta reais de cada pessoa, vamos lá, uma família como a minha, graças 
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a Deus a tem uma estabilidade, mas nós vamos gastar seiscentos e oitenta reais 
para todos nós estarmos imunes, então eu entendo Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, peço a complacência da imprensa, solicito que seja comunicado a 
OAB, CDL, ACIC, todas as entidades de classe para que nós possamos montar 
uma ação onde o estado, o município, tenha direito, todos, de fazer a vacina, e vou 
buscar, já disse ao jurídico dessa casa, que no estado do Paraná foi ganho uma 
ação civil publica onde o estado do Paraná estava a vacinar todos, não sei se 
houve uma cassação dessa liminar, ou dessa lei, onde eu vou buscar amanhã e 
peço ao meu colega de bancada, o Vereador Eugênio Grandó, que tem um 
conhecimento maior na parte jurídica, que me auxilie, juntamente com a Vereadora 
Sandra Citolin, mas o importante Senhor Presidente é um pedido que lhe faço, é 
que a casa se preocupe com essas pessoas, a casa autorize ao departamento 
jurídico dessa casa, para que monte uma ação, onde nós possamos ter êxito, não 
adianta o Vereador Paulino de Moura, o Vereador Grandó ou a Vereadora Sandra 
Citolin quere montar essa ação, se nós não tivermos um respaldo popular, vamos 
buscar o apoio da ACIC, vamos buscar o apoio da CDL, vamos buscar o apoio da 
OAB que diz e tanto briga pelos menos favorecidos, agora esta a hora de se 
cumprir um artigo que esta na constituição, de que a saúde é para todos, 
indistintamente, não tem cor, não tem credo, não tem raça, então era esse o meu 
pronunciamento, eu gostaria muito que a casa disponibilizasse o jurídico para que 
a gente possa fazer isso, o Vereador Eugênio Grandó com a experiência que tem, 
juntamente com o Vereador presidente, que nós possamos montar essa ação e 
realmente entrar, se nós vamos ganhar é outro departamento, mas que nós vamos 
tentar reparar e amparar as pessoas menos favorecidas, ou pessoas com posse e 
também com  dificuldade financeira, de poder ter a sua vacina, então seria esse o 
pronunciamento, seria essa a vontade, e peço para a casa que a casa seja solicita 
a esse meu pedido, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito a 
pedido do Vereador Paulino de Moura ao jurídico desta casa Leonardo,  que  de 
uma atenção especial ao pedido do Vereador Paulino de Moura e também para 
com que o Vereador Eugênio Grandó, com todo seu conhecimento também, atue 
junto nessa ação, para que possamos ganhar força junto a esse pleito, esta em 
discussão os requerimentos e moções, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, os requerimentos e moções, 
solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura dos projetos com o respectivo 
numero e autor, apenas os que não tem emendas;  Secretário Vereador Elbio 
Esteve; projeto de lei nº 066 de 07 de maio de 2010. Cria vagas de cargos no 
quadro de pessoal efetivo do município. Art. 1º são criados no quadro de pessoal 
efetivo do município as seguintes vagas: recepcionista, técnico de enfermagem e 
assistente social. Dezessete recepcionistas, vinte e quatro técnicos de 
enfermagem e uma assistente social. Art. 4º servirá de recurso para cobertura das 
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despesas decorrentes desta lei a redução das seguintes dotações: secretaria 
municipal da saúde, fundo municipal da saúde, manutenção das atividades do 
PSF, vencimentos e vantagens fixas – pessoa civil. Art. 5º esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 07 de maio de 2010. Assina 
Aylton Magalhães – prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; solicito ao  
Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças dos projetos; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 
066/2010. Autor executivo municipal. Ementa: Cria cargos no quadro de pessoal 
efetivo do município. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que cria 
cargos no quadro de pessoal efetivo do município. Voto: o presente projeto de lei é 
viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Assinam 
Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente 
e Vereador Felipe Sálvia – secretário;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 
066/2010. Autor executivo municipal. Ementa: Cria cargos no quadro de pessoal 
efetivo do município. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que cria 
cargos no quadro de pessoal efetivo do município. Voto: o presente projeto de lei 
esta apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Rudinei Brombilla – relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – 
membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os 
projetos com pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos; Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois 
não Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; eu acho que não foi 
lido o 067; Presidente Vereador Gilnei Jarré; um equivoco, então vamos ler um a 
um, porque são apenas quatro projetos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda 
a leitura do projeto de lei 067 de 2010 do executivo municipal; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; projeto de lei nº 067 de 07 de maio de 2010. Declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalharem 
junto à secretaria da saúde. Art. 1º  fica declarada situação de emergência para 
atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse publico, nos 
termos do artigo 37, IX, da constituição federal. Art. 2º o poder executivo contrata 
servidores, de acordo com a relação abaixo, em caráter emergencial, com base no 
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art. 250 e inciso III do art. 251 da lei complementar nº 07/90, do quadro dos 
servidores efetivos. Cargo: agente de saúde mental: cinco, enfermeiro em saúde 
mental: dois, medico ginecologista/obstetrícia: dois, medico neurologista: um, 
medico oftalmologista: um, médico otorrinolaringologista: um; medico pediatra: 
dois; medico urologista: um; terapeuta ocupacional: um. Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 07 de maio de 2010. Assina Aylton 
Magalhães – prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor 
secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do 
projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; projeto de lei nº 067/2010. Autor: 
executivo municipal. Ementa: declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem junto na secretária municipal da 
saúde. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que declara situação 
de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalhar na 
secretaria municipal da saúde. Voto: o presente projeto de lei é viável e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de reuniões. Assinam 
Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente 
e Vereador Felipe Sálvia – secretario. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor 
secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social; Secretário Vereador Elbio Esteve;  projeto de lei nº 067/2010. Autor: 
executivo municipal. Ementa: declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem junto na secretária municipal da 
saúde. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que declara situação 
de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalhar na 
secretaria municipal da saúde. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser 
incluído na ordem do dia. Assinam Vereador Rudinei Brombilla – relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – 
membro;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura do projeto de lei 040 de 2010 do executivo municipal, perdão, 048; 
Vereador Estevão De Loreno; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador De Loreno; Vereador Estevão De 
Loreno; eu gostaria de pedir vistas do projeto 048 até para fazer a correção da 
exposição de motivos; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
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pedido verbal do Vereador Estevão De Loreno, pois não Vereador Eugênio 
Grandó; Vereador Eugênio Grandó; não cabe, na verdade o vereador tem que 
pedir a retirada do projeto, porque pedido de vistas em projeto em regime de 
urgência não cabe; Vereador Leandro Adams; questão de ordem Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Paulino de 
Moura, perdão, Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; vamos 
votar o projeto, minha opinião; Presidente Vereador Gilnei Jarré; vamos dar 
prosseguimento ao projeto devido ao regimento interno não contemplar o pedido 
do Vereador De Loreno, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do 
projeto 048 do executivo municipal; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de 
lei nº 048 de 09 de abril de 2010. Ementa: dispõe sobre o ressarcimento de 
despesas. Conforme emenda modificativa dispõe sobre ressarcimento de 
despesas. Art. 1° As despesas de veículos particulares efetuadas e comprovadas 
por servidores e agentes políticos do Município, em casos emergenciais 
específicos e autorizados, despendidas para realização de serviço público urgente 
serão ressarcidas observadas as normas seguintes. I - Na impossib ilidade de 
ser utilizado veículo of icial do Município, o servidor ou o agente político poderá 
utilizar o de sua propriedade em viagens ou em deslocamentos no perímetro 
urbano, mediante ressarcimento das despesas no retorno.II – O deslocamento 
deverá ser autorizado pelo Prefeito, previamente e por escrito, mediante requisição 
do secretário da área.III – Realizada a tarefa, as despesas serão ressarcidas 
mediante apresentação de relatório detalhado à contabilidade, em até dois dias úteis 
após o retorno, onde constem os dados do proprietário (nome e cargo); os dados do 
veículo, (marca, modelo, placas, potência do motor, quilometragem de saída e de 
retorno) e os documentos comprobatórios do dispêndio, (notas fiscais e recibos).IV 
- O ressarcimento será restrito a despesas de combustíveis, pedágios e garagem 
do veículo utilizado.V – O ressarcimento de combustível será limitado à média de 
consumo prevista para o modelo e potência do veículo conforme dados fornecidos 
pela concessionária da marca. Art. 2° O servidor ou agente político que utilizar seu 
veículo para o serviço público, ao Município, no caso previsto nesta Lei, não 
transfere responsabilidades civis ou criminais decorrentes de acidentes ou delitos. 
Todos os ônus e riscos serão do proprietário do veículo sem que lhe caiba 
reivindicar qualquer indenização. Art. 3º esta lei entra em vigor na data de  sua 
publicação. Gabinete do prefeito, 09 de abril de 2010. Assina Aylton Magalhães – 
prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente à 
emenda e ao projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; parecer emenda 
modificativa. Autor executivo municipal. Projeto de lei nº 048/2010. Autor executivo 
municipal. Ementa: dispõe sobre o ressarcimento de despesas. Relatório: o 
executivo municipal propõe emenda modificativa ao projeto de lei que dispõe sobre 
o ressarcimento de despesas. Voto: a presente emenda modificativa é viável 
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conforme o parecer do jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Assinam Vereador Felipe Sálvia – relator e secretário, 
Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura 
da Comissão de Ordem Econômica e Social, Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Projeto de lei nº 048/2010. Autor executivo municipal. Ementa: dispõe sobre o 
ressarcimento de despesas. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que dispõe sobre o ressarcimento de despesas. Voto: o presente projeto de lei 
esta apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de reuniões 17 de maio de 2010. 
Assinam Vereador Rudinei Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra 
Citolin – presidente e Vereador Erlei Vieira – membro. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas, o ex-vereador desta casa e eterno 
vereador, presidente do PTB, Vereador Antonio Azir, eu tinha me proposto a não 
vir a essa tribuna, fazer defesa do governo enquanto o líder do governo não o 
fizesse, mas quem sabe lá pela falta de experiência dele, quem sabe lá um pouco 
de falta de experiência, mas eu acho que nós temos que começar a nos 
posicionar, vir a essa tribuna e questionar algo que a gente entenda, e que é legal, 
que se foi feito no passado, se foi feito na semana passada, é um direito de nós vir 
aqui, isso não vai prejudicar a nossa companhia, nossa amizade, o nosso 
fortalecimento, então assim,  eu entendo que a semana passada foi dado vista a 
um projeto de regime de urgência, foi dado, porque há uma parceria nesta casa e 
esta casa e democrata, ela esta fazendo um trabalho pelo menos através da 
presidência do Vereador Gilnei Jarré ela esta sendo democrata, então eu entendo 
que na semana passada houve esse pedido de vistas, e foi dado, eu entendo que 
nós como legisladores públicos, nós temos que tentar ser o mais sucinto possível, 
vamos lá, tem um projeto do executivo, onde ele necessita de que nós façamos a 
aprovação para quem sabe lá o prefeito, quem sabe lá um secretário, quem sabe 
lá um diretor necessite fazer uma viagem, e ele precise desse ressarcimento,  e 
essa casa tem isso, essa casa tem um ressarcimento de combustível, de 
quilometragem e de pedágio, então eu acho, a situação da justificativa ela não tem 
mais nexo, porque já foi trocado todos os carros velhos por carros novos, mas 
esses carros novos precisam se locomover para fazer uma audiência em Porto 
Alegre, para buscar um recurso em Brasília, para buscar uma empresa em São 
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Paulo, então eu entendo colegas vereadores que nós deveríamos oportunizar o 
executivo se tiver que se fazer alguma emenda, esta alguma coisa dilatado, vamos 
fazer essa emenda porque já o fizemos, suspendemos a reunião e vamos fazer, 
mas vamos também facilitar o executivo que ele possa também ter as mesmas 
condições que essa casa tem, para ir buscar os recursos, para buscar as coisas 
para o município, então assim, eu vou prometer, eu é a ultima vez que eu venho 
nessa tribuna fazer defesa do prefeito Aylton, prefeito Aylton tem dois vereadores, 
tem o seu líder do governo e nós temos que começar a compreender que eu não 
estou aqui a criticar ninguém, a prejudicar ninguém, nós temos que entender que 
essa casa é democrata, se ela é democrata nós podemos opinar, podemos falar, 
podemos questionar, podemos fazer a nossa posição aqui na tribuna desta casa, 
que eu tenho certeza que colega nenhum desde que não se atinja as coisas 
pessoais de cada um, ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar bravo, nós temos 
que começar a nos posicionar, eu vou ser sincero, eu, hoje, até esse momento, eu 
dou sustentabilidade ao prefeito Aylton, mas se a forma de governar dele é essa, 
eu não venho mais aqui, porque a sua bancada, o seu líder do governo não o faz, 
porque o Vereador Paulino de Moura do PTB, que quer o bem da sociedade de 
Carazinho, que quer o melhor para o povo de Carazinho, vai ter que vir aqui e cada 
vez questionar isso, então seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
solicito aos colegas, com muito carinho, se tiver que se fazer alguma emenda, 
neste pedido, neste projeto do prefeito, faremos, para adequar, para minimizar, 
mas nós não podemos votar contrários a um projeto que ele esta buscando um 
auxilio para que possa dar para seu secretario, seu diretor, a ele mesmo, ao vice-
prefeito, como nós os dez vereadores temos, quando o carro da câmara não esta 
disponível, nós fizemos um requerimento ao presidente, e o presidente autoriza ou 
não, seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, quero de 
publico dizer para o meu colega Vereador Paulino de Moura, que foi feliz nas 
palavras, e é isso que nós pretendemos, eu como vereador do PTB, ele também 
como vereador do PTB, cada um tem sua linha, cada um tem seu caminho a 
seguir, importante é nós debatermos o que temos que debater, o voto de cada um 
é independente, o meu voto é contrario ao projeto, poderia até ter concordado, 
com as vistas iniciado, mas não depois do que o Vereador De Loreno, se 
manifestou, não vamos retirar o projeto, que eu vou mudar a questão da exposição 
de motivos, mas existe um motivo ou não existe vereador? Ou se muda o motivo, 
de acordo com o barco, como é que o barco vai, hoje eu tenho motivo, amanhã eu 
tenho outro motivo, não, ou se tem um motivo, ou não se tem, e o motivo exposto 
era bem claro, atendimento de serviços públicos em período de transição, venda 
de veículos velhos em leilão, e aquisição e legalização da nova frota durante esse 
período, acabou esse período, a nova frota foi adquirida, então acho que não se 
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muda exposição de motivos, porque hoje esta chovendo eu vou botar um motivo, 
amanhã não esta chovendo, vou botar outro motivo, amanhã não esta chovendo 
vou botar outro motivo, se essa frase não tivesse me dito, de repente até na 
inocência eu ia concordar, não ia me manifestar, mas depois que eu escutei essa 
frase, com todo respeito que eu tenho a vossa pessoa, o senhor acompanha o 
meu trabalho no dia a dia, sou solidário, quando pedem para botar um projeto em 
votação, mesmo que às vezes tenha entrado no mesmo dia, mas eu não posso 
concordar, eu acho no mínimo leviano, que se diga que via mudar a exposição de 
motivos, e nós vamos como cordeirinhos aqui aprovar, respeito à posição de cada 
colega em votar a favor ou votar contra, eu acho que o município é grande, tem 
uma frota grande, e esta bem servido de veículos, inclusive com veículos novos, 
não vejo essas necessidades de conceder essa regalia assim, digamos, para os 
servidores, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, rejeitado por cinco a 
quatro, peço ao senhor  secretário que proceda a leitura do projeto de lei 065 de 
2010 do executivo municipal; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 
065 de 07 de maio de 2010. Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem junto à secretaria da saúde. Art. 1º 
fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade 
temporária de excepcional interesse publico. Art. 2º o poder executivo contrata 
servidores de acordo com a relação abaixo, em caráter emergencial. Com base no 
art. 250 e inciso III do art. 251 da lei complementar nº 07/90 do quadro dos 
servidores efetivos. Nº dois, cargo – agente administrativo; nº dezoito – agentes de 
combates as endemias; quatro – auxiliar de consultório dentário; seis – cirurgião 
dentista de ESF; quinze – enfermeiro de ESF; dois – escriturário auxiliar; quinze – 
médico do ESF; três – motoristas; quatro – técnico de enfermagem. Parágrafo 
único o contrato emergencial terá vigência pelo período de dois meses, prorrogável 
por igual período, a contar da data de publicação desta lei, ou até que sejam 
nomeados os aprovados no concurso publico e processo seletivo previsto para o 
ano de 2010, exceto para os cargos de agente administrativo, escriturário auxiliar, 
técnico de enfermagem e auxiliar de consultório dentário, que terão vigência de 
seis meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação desta lei.  
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 07 de maio 
de 2010. Assina Aylton Magalhães – prefeito. Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente à emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
emenda 001. Autor: todos os vereadores. Projeto de lei 065/2010. Autor: executivo 
municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata emergencialmente 
servidores para trabalharem na secretaria municipal da saúde. Relatório: o 
Vereador Gilnei Jarré propõe emenda ao projeto de lei do executivo municipal, o 
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qual declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem na secretaria municipal da saúde. Voto: a presente emenda 
modificativa é viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros. Sala de reuniões, 17 de maio de 2010. Assinam Vereador Elbio Esteve 
– relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente e Vereador Felipe 
Sálvia – secretário; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda 
modificativa ao projeto de lei nº 065/2010. Emenda: altera a relação de contratação 
de servidores e o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei nº 065/2010. 
Autores: Câmara Municipal. Art. 1º fica alterada a relação de contratação de 
servidores e o parágrafo único do art. 2º do projeto de lei nº 065/2010, que passam 
a viger com a seguinte redação: art. 2º cargo – agente administrativo – dois; 
agente de combate as endemias – dezesseis; auxiliar de consultório dentário – 
quatro; cirurgião dentista do ESF – seis; enfermeiro do ESF – doze; escriturário 
auxiliar – dois; médico do ESF – treze; motoristas – três; técnico de enfermagem – 
quatro. Parágrafo único o presente contrato emergencial terá vigência pelo período 
de dois meses, prorrogável por igual período. Art. 2º a presente emenda entra em 
vigor na data de sua publicação. Gabinete da presidência, 16 de maio de 2010. 
Assinam Vereador Elbio Esteve, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Leandro 
Adams, Vereador Paulino de Moura, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador 
Estevão De Loreno, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Eugênio Grandó, Vereador 
Erlei Vieira e Vereador Gilnei Jarré. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão a emenda com o parecer já aprovado; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, até porque esta ruim o microfone lá eu vou falar daqui; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não; Vereador Paulino de Moura; eu só 
gostaria que se fizesse a correção ali onde diz a emenda do Vereador Gilnei Jarré, 
onde deverá constar que é a emenda é no nome dos dez vereadores, para a gente 
ficar, acho que foi mal escrito só, então tem que ficar no nome dos dez porque foi o 
que nós acordamos antes então não tenho nada contra o projeto, só que fique 
claro que é a emenda esta sendo feita numa grandeza desta casa, numa reunião 
onde estivemos com a secretaria de saúde, junto com o Pedro Sant’Anna, o 
Nelson Loeff, e a emenda ela foi combinada que seria feita nos dez vereadores, 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura, apenas 
foi o parecer lido, então fica corrigido que o parecer é em nome dos vereadores, a 
emenda foi lida em nome de todos os vereadores da casa, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação a emenda com o parecer já aprovado, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço ao  Senhor Secretário que proceda a leitura 
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do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Projeto de lei 065/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: 
Declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para 
trabalharem na secretaria municipal da saúde. Relatório: o executivo municipal 
propõe projeto de lei que declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem na secretaria municipal da saúde. 
Voto: o presente projeto de lei, com a emenda modificativa é viável e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala de reuniões, 17 de maio de 
2010. Assinam Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio 
Grandó – presidente e Vereador Felipe Sálvia – secretário; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço ao Senhor Secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão 
de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 
065/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Declara situação de emergência e 
contrata emergencialmente servidores para trabalharem na secretaria municipal da 
saúde. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que declara situação 
de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalharem na 
secretaria municipal da saúde. Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser 
incluído na ordem do dia. Sala de reuniões, 17 de maio de 2010. Assinam 
Vereador Rudinei Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – 
presidente e Vereador Erlei Vieira – membro; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com a emenda e os pareceres já aprovados, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, em 
especial a imprensa, sempre Vereador Antonio Azir, presidente do PTB, hoje pela 
tarde eu soube que tinha uma emenda para baixar para dez médicos, quando na 
verdade eram quinze médicos, e eu fiquei nervoso e preocupado, porque quantas 
vezes a gente cobra da saúde médico nos postos de saúde, bastante médico, 
medico para atender, mas depois, quando eu cheguei aqui eu vi que a emenda era 
para treze médicos, mesmo assim não fiquei contente, assinei a emenda, que 
todos assinaram, conversei com o Dr. Pedro, através do líder do governo, 
Vereador De Loreno, e o Dr. Pedro disse que estava bom treze médicos, tava bom 
porque tinha contratado mais dois médicos há um tempo atrás aqui, por essa casa, 
então o projeto esta bom, também esta bom a emenda dos prazos, dois meses, 
mais dois meses, até que chamem, os concursados, então fica bom o projeto, só 
que para ficar registrado, eu voto pelos treze porque todos meus companheiros já 
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assinaram a emenda, e não vou ser eu que vou assinar contra uma emenda, 
quando todos companheiros assinaram, mas eu acho que seria bom que nós 
desse os quinze, nós desse os quinze médicos, para a população ficar bem 
atendida, porque a gente sabe, Senhores Vereadores que os médicos vão fazer 
curso, os médicos volta e meia estão viajando para fazer curso, médico tira férias, 
e é bom que sobre médico em vez de faltar, mas esta bom os treze médicos e o 
Dr. Pedro disse que se precisar mais ele vai mandar, vai falar com uma pessoa 
que é encarregada da saúde desta casa, que é a Sandra, Dr. Elbio, se precisar 
mais ele vai mandar um projeto e tenho certeza que essa casa vai aprovar, com a 
sua permissão Senhor Presidente, eu gostaria só de falar sobre o oficio que esta 
casa recebeu através de vários requerimentos da minha pessoa, a TV Record, e 
não pega, não tem o sinal UHF aqui nesta casa, e eu conversando com o gerente 
da TV Record, lá em Porto Alegre, e mandando requerimento, requerimento para 
lá, hoje esta casa recebe, todos nós vereadores estamos de parabéns, porque a 
implantação técnica da Record estará em Carazinho para iniciar a montagem dos 
equipamentos na sexta-feira agora, então essa casa ganha, porque ganha o sinal, 
a TV Record vai começar a funcionar, todo mundo vai ganhar, eu sei que o povo 
evangélico, Alemão, gosta muito da TV Record, como não tem o sinal aqui eles 
ficam sem esse sinal, então fica esse registro que é um trabalho desta casa, que 
eu viajei varias vezes para conseguir também essa vitória que foi o sinal da TV 
Record, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
quero fazer um comunicado aos Senhores Vereadores, que conforme a lei 6.922, 
os subsídios dos vereadores já será pago este mês conforme a lei, e 
provavelmente o mês que vem estará sendo pago os meses atrasados do ano de 
2010 e após uma verificação em todas as prestações de contas a pedido do 
tribunal de contas que esteve nesta casa, estaremos fazendo o pagamento do ano 
de 2009, nada mais havendo a tratar; Vereador Paulino de Moura; questão de 
ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; o senhor me perdoa, mas eu 
preciso deixar registrado isso, até porque eu quero dizer ao De Loreno que quando 
foi para ele assumir a liderança do governo eu fui um dos que o incentivei, que eu 
fui líder de governo do prefeito Aylton aqui por quatro anos, e quem trabalhou 
comigo sabe a minha formula de trabalho, eu não quero a tua liderança, Vereador 
De Loreno, porque quem tem que defender o governo que ora esta ai é você, 
porque você é do PP  e o Rudinei são do PP, eu só quero auxiliá-los, só que 
assim, eu vou deixar registrado, eu não quero a liderança de vocês porque eu acho 
que o governo de vocês não esta fazendo um bom papel, mas eu quero deixar 
registrado, faça o teu papel que eu vou fazer o meu, obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, 
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declaro encerrada a presente reunião, convoco os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada dia 24 de maio às 18 horas e 45 minutos.   
 
 
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré    Vereador Élbio Esteve 
Presidente       Secretário 

 
 


