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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 16 de fevereiro de 2009.......Ata 11 
  

 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa da 
câmara municipal de Carazinho do dia 16/02/09. Convido o senhor Vereador Paulino de Moura 
para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de 
um trecho da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião ordinária representativa do dia 
09/02/2009, está em discussão a ata da reunião representativa do dia 09/02/2009, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovada a ata do dia 09/02/2009 por unanimidade; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, porque vai influir na pauta 
do dia, por dificuldades nós não conseguimos durante o prazo regimental fazer um pedido que  
seja lido na integra, o relatório da viagem feita a Brasília, então eu solicito ao plenário a inclusão 
desse relatório, para que seja lido na integra o relatório da nossa viagem, do Vereador Felipe 
Sálvia e do Vereador Rudinei Brombilla; Presidente Vereador Leandro Adams; será incluído,  
convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; expediente de 16/02/2009: Of. FGTAS – Fundação Gaúcha do 
Trabalho e Ação Social, em resposta ao OD 077/09. Of. CREA – Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul, solicitando a cópia dos Projetos de 
Lei 007/07 e 008/07. Of. 029/09 – GPC Executivo Municipal, em resposta ao OP 020/2009. Of. 
Circular da Câmara Municipal de Cruz Alta, informando a composição da Nova Mesa Diretora e 
demais Vereadores. Of. Circular da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
remetendo um exemplar do seminário “Limites da Competência Legislativa”. Of. Caixa 
Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 90.000,00. 
Of. 39° Coordenadoria Regional de Educação, solicitando o Plenário desta Casa para o dia 17 
de fevereiro; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das 
indicações, requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; indicações: 0262/155/09, Solicita com urgência para o setor competente da Secretaria 
de Obras realizar trabalhos de patrolamento, cascalhamento e capina no final da Rua Rio 
Negro, localizada no Bairro Floresta, pois a mesma possui diversos buracos e têm intenso 
tráfego de veículos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0263/156/09, Solicita com urgência para 
o setor competente da Secretaria de Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos 
deixados na Rua Dinarte da Costa, frente ao Posto de Saúde, localizada no Bairro Sassi, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0264/157/09, Solicita envio de oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente seja realizada a colocação 
de saibro na Avenida Flores da Cunha no acesso a Rua Marni Kuhn, no Residencial Planalto, 
tendo em vista que o desnível entre o asfalto e a rua é grande o que dificulta o acesso ao 
mencionado bairro bem como vice-versa, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0265/158/09, 
Solicita envio de ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor 
competente sejam colocados redutores de velocidade (quebra molas) na Rua Pernambuco, no 
bairro Oriental, tendo em vista solicitação dos moradores daquela movimentada via pública, 
inclusive corredor de ônibus, pois os motoristas em virtude do asfalto empregam alta velocidade 
que é uma ameaça à vida dos pedestres, ainda as motos também fazem manobras arriscadas 
em virtude de ser esta rua longa e apropriada para tais fins, sugerem os moradores dois 
redutores sendo um em frente ao estabelecimento comercial Mercado Vitória, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 0266/159/09, Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
reconstrução de calçamento ou asfaltamento, começando na Rua Mato Grosso esquina com 
Rua Ceará, até a esquina da Rua Alagoas no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – 
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PP; 0267/160/09, solicita que o setor competente da secretaria de obras realize trabalhos de 
limpeza, roçada e colocação de novos bancos para os usuários aguardarem o atendimento no 
posto de saúde do bairro Floresta; Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 0268/161/09, Solicita 
envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo estude a solução para a 
abertura da Rua Antônio F. Kerpem, na Vila Braganholo, atendendo solicitação de munícipes, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 0269/162/09, Solicita envio de ofício ao Executivo Municipal, 
solicitando ao setor competente a imediata limpeza do terreno junto a Rua XV de Novembro, 
esquina com a Rua Tamandaré em frente ao Nº 283 , e também seja feita notificação ao 
proprietário para devidas providências, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0270/163/09, Solicita 
ao Executivo para que determine ao setor competente imediatas melhorias na pavimentação da 
Rua Osvaldo Cruz, nas proximidades da esquina com a Rua Silva Jardim, no bairro Oriental, 
pois no local estão se formando buracos, que mais parecem valas, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0271/164/09, Solicita com urgência ao Executivo Municipal estude possibilidade de 
instalação de uma sinaleira no cruzamento da Avenida São Bento com a Rua Fernandes Vieira, 
Vereador Leandro Adams – PT; requerimentos: 0272/071/09, Solicita leitura de oficio em anexo 
expedido pelo Deputado Federal Luiz Carlos Busato, com referência ao abrigo de crianças de 
nosso Município, endereçado a Promotoria Pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0273/072/09, Solicita que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos 
familiares do Exmo. Sr. JOSÉ MARIA MEDEIROS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 09 de 
fevereiro de 2009 em nosso município, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0274/073/09, A Vereadora abaixo subscrita requer, 
na forma regimental, que depois de ouvida no Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
referente aos Centros de Tradições Gaúchas do município de Carazinho:  Informar sobre o 
pagamento do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, de todos CTG’s 
se ambos são isentos do referido imposto e também da taxa de coleta de lixo. Caso não forem 
isentos, informar valores das respectivas arrecadações de cada entidade separadamente. 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o referido pedido de informações por ser de grande importância 
que os vereadores desta Egrégia Casa e a comunidade carazinhense conheçam tais 
informações sobre a isenção e pagamento do imposto e taxa mencionado acima. A autora 
entende que o presente Pedido de Informações deve ser aprovado por todos os demais 
colegas, pois a prerrogativa dos vereadores é fiscalizar os atos do Poder Público; Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0275/074/09, A Vereadora abaixo subscrita requer, na forma 
regimental, que depois de ouvida no Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES e DADOS 
referente aos loteamentos Nossa Senhora Aparecida, Lindóia e Filadélfia do município: Anexar 
cópia das Leis Municipais que instituíram e tornaram regulares os loteamentos Nossa Senhora 
Aparecida, Lindóia e Filadélfia; Informar a relação dos nomes de todos os adquirentes dos lotes 
dos respectivos loteamentos; Anexar cópia dos Contratos de Compra dos lotes dos respectivos 
loteamentos; Informar se os proprietários estão efetuando o pagamento dos respectivos lotes, 
valores e em quantas vezes foi realizado o parcelamento. Anexar relatório das arrecadações 
efetuadas até o momento. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o referido pedido de informações por 
ser de grande importância que os vereadores desta Egrégia Casa e a comunidade 
carazinhense conheçam tais informações sobre os loteamentos existentes no nosso município 
visto que, muito dos próprios moradores não tem a clara informação da documentação dos 
respectivos imóveis.  A autora entende que o presente Pedido de Informações deve ser 
aprovado por todos os demais colegas, pois a prerrogativa dos vereadores é fiscalizar os atos 
do Poder Público; Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0276/075/09, Solicita que seja oficiado a 
Direção da CORSAN - Campainha Riograndense de Saneamento - Carazinho para fazer o 
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conserto do calçamento junto Rua Barros Cassal em próximo ao nº 47, devido manutenção da 
rede de água efetuada no local onde o calçamento não foi recolocado, assim causando 
transtornos aos pedestres e moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0277/076/09, Solicita 
a Mesa Diretora desta Casa que providencie, com a máxima urgência possível o lugar onde 
será criada a Tribuna de Honra “João Domingos Rodrigues da Silva”, com a respectiva placa de 
denominação, conforme o que prevê o Projeto de Resolução de minha autoria, aprovado em 
plenário por unanimidade em maio de 2008, espaço este que será destinado a acolher 
autoridades presentes em solenidades desta Casa, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0278/077/09, 
Solicita a Mesa Diretora desta Casa que tome providências urgentes com relação à péssima 
qualidade da obra dos gabinetes e setor administrativo entregue recentemente, e inclusive 
totalmente fora do prazo previsto para a entrega; Solicita envio de oficio aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável do Ex Vereador e Ex Presidente desta Casa, eleito por 
oito mandatos consecutivos, JOSÉ MARIA MEDEIROS, ocorrido no último dia 09 de fevereiro.O 
Senhor José Maria Medeiros tinha um vasto relacionamento na comunidade carazinhense, 
nascido aos 08 dias do mês de abril do ano de 1914, tinha 95 anos de idade. Foi eleito 
Vereador pela primeira vez na primeira Legislatura desta Casa em 1947 e desde então foi 
reeleito até a oitava Legislatura que findou em 1982. A todos os familiares e amigos do 
inesquecível José Maria Medeiros, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0279/078/09, Solicita envio de ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Ministro da Previdência Social, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, 
ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada no Senado e 
na Câmara Federal, ao Senador Paulo Paim, ao Senador Mário Couto, ao Deputado Pepe 
Vargas, e a Comissão de Finanças e Tributação, e Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara dos Deputados, manifestando apoio ao protesto do senador Mário Couto 
com relação à demora da Câmara dos Deputados em votar a proposta do Senador Paulo Paim 
que reajusta as aposentadorias do INSS pelos mesmos índices concedidos ao salário mínimo, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0280/079/09, Solicita envio de ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao 
Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos 
Deputados, aos Líderes de Partido no Senado e Câmara, manifestando o apoio desta Casa 
Legislativa ao Projeto de Lei de autoria do deputado Vitor Penido, que isenta os portadores de 
doenças graves de pagarem o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). 
Concordamos em todos os sentidos, quando o autor do projeto diz que a isenção é necessária, 
pois esses doentes já não pagam o Imposto de Renda. Segundo consta, o projeto em questão 
lista como beneficiários da isenção os portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 
transtorno mental incapacitante, esclerose múltipla, neoplasia (tumor) maligna, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante (doença inflamatória da coluna), nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação, silicose e AIDS, 
todas doenças graves e que requerem tratamento permanente com medicamentos de valor 
bastante elevado, dificultando ainda mais a situação do doente e de sua família, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 0281/080/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma 
regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora desta Casa tome 
providências urgentes com relação à péssima qualidade da obra dos gabinetes e setor 
administrativo entregue recentemente, e inclusive totalmente fora do prazo previsto para a 
entrega. É inadmissível aceitar a entrega de uma obra do jeito que esta foi apresentada, com 
um péssimo acabamento, em algumas salas chove pra dentro, o reboco das paredes possuem 
falhas, em algumas partes das salas há semalhas, em outras não, não há vasão de esgoto, o 
cheiro nas proximidades dos sanitários e cozinha, em alguns momentos é insuportável. 
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Acreditamos que alguma medida tenha que ser tomada, evitando assim que o ordenador de 
despesas e os responsáveis pela contratação dos serviços desta empresa venham a responder 
judicialmente por terem aceitado a entrega da obra nestas condições, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0282/081/09, 
solicita leitura de relatório de viagem a Brasília; RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA. Dias 08 
a 12 de fevereiro 2009. Vereadores: FELIPE SÁLVIA, PAULINO DE MOURA e RUDINEI 
BROMBILLA. GABINETE DEP. BETO ALBUQUERQUE: solicitamos o empenho dele para que 
intervenha junto as autoridade para a imediata liberação da obra de infra-estrutura do acesso ao 
Aeroclube de nosso Município, que já vinha sendo pleiteada pelo deputado, antes do período 
em que esteve ausente em razão da doença do filho que veio a falecer, comprometendo-se o 
mesmo a retomar imediatamente as medidas para agilizar tal liberação. GABINETE DEP. 
OSWALDO BIOLCHI: estivemos no Gabinete e fomos recebidos pela assessoria do Deputado e 
solicitamos que o mesmo por ser representante de Carazinho estude a possibilidade de 
novamente liberar bolsas de estudo, conforme já ocorreu em seu mandato anterior, e 
solicitamos sua intervenção para a destinação de verba para o hospital, ainda solicitamos que 
interceda junto às universidades de Carazinho propondo parceria para descontos em cursos. 
GABINETE DEP. POMPEO DE MATTOS: Estivemos no gabinete quando o deputado nos 
garantiu a liberação de verba através de emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem 
mil reais) para calçamentos. GABIENTE DEP. LUIZ CARLOS BUSATO: conseguimos junto ao 
Gabinete verba no valor de R$150.000,00 direcionada para construção de abrigo para crianças 
e adolescentes, inclusive com documento firmado pelo próprio Deputado endereçado a 
Promotora Dra. Clarissa Simões Machado. Ainda solicitamos a construção de uma creche a 
pedido do Presidente da Casa, na qual trouxemos formulário para encaminhamento que foi 
entregue ao Secretário Municipal da Fazenda. GABIENTE SEN. SÉRGIO ZAMBIASI: 
solicitamos ao Senador destinação de recursos financeiros para a aquisição de área ou 
construção de novo abrigo para crianças em situação de risco, houve por parte do Senador o 
comprometimento na ordem de 150 mil para a aquisição de imóvel ou construção de abrigo, na 
oportunidade o Prefeito Municipal comprometeu-se em destinar a contrapartida quando os 
recursos estiverem empenhados.  GABIENTE VILSON COVATTI: Estivemos no Gabinete do 
Deputado solicitando uma emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para 
obras de calçamento, onde obtivemos a garantia do deputado quanto ao recurso e do empenho 
desse valor para a cidade de carazinho. ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS ELEITOS: 
Presidente Lula fez afirmações e liberou recursos para os Municípios. É o RELATÓRIO;  
Vereador Paulino de Moura – PTB; moções: 0283/001/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. 
Fernando Lemos, Presidente do Banrisul e ao Sr. Antonio Milton Loureiro de Mello, gerente da 
Agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, em nosso município, na 
oportunidade em que parabenizamos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) pelo 
balanço financeiro favorável obtido no ano de 2008. A instituição teve um lucro consolidado de 
mais de R$ 590 milhões e um lucro líquido de R$ 504 milhões. Estes números superaram a 
marca obtida em 2007 em mais de 30%, onde o banco arrecadou cerca de R$ 384 milhões. De 
acordo com as demonstrações financeiras de 2008 do Banrisul, a instituição bancária registrou 
em dezembro de 2008 um patrimônio líquido de R$ 3,1 bilhões, apresentando um crescimento 
de 10,3% em relação a 2007. Não há como não destacar o fator da rentabilidade do banco 
sobre seu patrimônio líquido que alcançou um crescimento de 20,1% em 2008, e que os ativos 
totais do banco subiram para R$ 25,2 bilhões, 23,2% acima do registrado em 2007, alcançando 
as estimativas previstas para o período e refletindo a envergadura e a competência 
administrativa da instituição atualmente, que faz com que aumente ainda mais a confiabilidade 
desta instituição, que é nossa, do povo gaúcho, muito embora tenham tentado privatizá-la, sem 
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sucesso.Parabenizamos não só presidente do Banrisul, Fernando Lemos, pelos resultados 
obtidos, mas também em seu nome, todos os funcionários da instituição que, com seu trabalho 
e dedicação, contribuíram para mais esta importante e significativa conquista, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0284/002/09, Solicitam envio de ofício para o Ministério do Justiça, 
cumprimentando e apoiando o Exmo. Sr. Ministro Tarso Genro, pelo realização do 
PROGRAMA  NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI, sendo 
uma iniciativa pioneira que reúne ações de prevenção, controle e repressão da violência com 
atuação focada nas raízes sócio-culturais do crime. Articula programas de segurança pública 
com políticas sociais já desenvolvidas pelo governo federal, sem abrir mão das estratégias de 
controle e repressão qualificada à criminalidade. As ações desenvolvidas pelo PRONASCI 
seguirão ainda as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Segurança Pública, cujo eixo 
central é a articulação entre União, estados e municípios para o combate ao crime. No qual, o 
Estado do Rio Grande do Sul conta com o PRONASCI e além dos profissionais do sistema de 
segurança pública, o PRONASCI tem como público-alvo jovens de 15 a 24 anos que estão à 
beira da criminalidade ou já em conflito com a lei. O objetivo é a inclusão e acompanhamento 
do jovem em um percurso social e formativo que lhe permita o resgate da cidadania. 
Trabalhando com os seguintes objetivos na modernização do sistema de segurança pública e 
valorização de seus profissionais e reestruturação do sistema prisional, ressocialização de 
jovens com penas restritivas de liberdade e egressos do sistema prisional, inclusão do jovem 
em situação infracional ou criminal nas políticas sociais do governo, enfrentamento à corrupção 
policial e ao crime organizado, promoção dos direitos humanos, considerando as questões de 
gênero, étnicas, raciais, de orientação sexual e diversidade cultural e a recuperação de espaços 
públicos degradados por meio de medidas de urbanização, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e 
Vereador Leandro Adams – PT; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de 
bancadas, não haverá intervalo regimental e também o grande expediente, consulto ao plenário 
sobre a votação dos requerimentos se serão em bloco ou se terá destaque, Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, nós gostaríamos de pedir 
que os requerimentos fossem votados em bloco menos o pedido de informação, seja votado em 
separado, e as moções também em bloco; Vereadora Sandra Citolin; solicito senhor 
presidente, a retirada do requerimento pedido de informação nº 04; Presidente Vereador 
Leandro Adams; considerando  a retirada do pedido de informação, convido a senhora 
secretaria; Vereadora Sandra Citolin; solicito a retirada senhor presidente do pedido de 
informação nº 05; Presidente Vereador Leandro Adams; havendo acordo em retirada, os 
pedidos de informação, convido a senhora secretária que faça a leitura do numero e autor dos 
requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; o requerimento nº 02, o Vereador Gilnei Jarré estava me mostrando ali, não é um 
requerimento, é uma moção de apoio, então eu gostaria que retirasse dos requerimentos e 
colocasse no lugar certo que é nas moções;  Secretária Vereadora Sandra Citolin; solicitamos 
então  que o requerimento nº 02 seja colocado em forma de moção; Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, fazer um requerimento verbal também, para que aquela ordem de serviço do 
senhor presidente, que é para fazer ementa a requerimento e moção seja tornada sem efeito, 
porque um requerimento com ementa não existe, é completamente errado, tanto é que a 
vereadora leu isso e não fecha, então que requerimentos e moções sejam normais, não com 
ementas, teve uma ordem de serviço, senhor presidente, no começo do mandato, que se torne; 
Presidente Vereador Leandro Adams; que seja lido integral, não só a ementa; Vereador 
Gilnei Jarré; não que não exista ementa no requerimento e nem nas moções; Presidente 
Vereador Leandro Adams; eu acho que já foi corrigido isso; Vereador Gilnei Jarré; é mas 
esta retornando, então comunicar os colegas que não se faça mais ementa a requerimento e 
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moções, só isso; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 01 Vereador Paulino 
de Moura – PTB; requerimento de pesar nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 06 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; requerimento de pesar 
nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB e 
Vereador Rudinei Brombilla – PP;  Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão 
os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa aqui representada pelo Tio Pisca da radio 
comunitária, seu Silveira, o Chico, aos demais servidores da casa, tão bem desempenhando as 
suas funções, eu gostaria senhor presidente, senhores vereadores e a imprensa aqui presente, 
dizer do quanto foi produtivo esta viagem feita a Brasília, onde nós tivemos a oportunidade de 
conversar com vários deputados, vários senadores, onde a gente esta, com certeza 
empenhando a palavra da gente que esses recursos que ora foram lidos serão liberados, 
porque nós colocamos a verdade para esses deputados e para esses senadores, porque nós 
entendemos porque daí é uma coisa pessoal do Vereador Paulino de Moura onde ele tem um 
projeto especifico que é a criação de uma fazenda para dependentes químicos no município de 
Carazinho, ninguém vai mudar a minha visão de que a fazenda ela contribuirá muito através da 
palavra, através da dignidade, através da honradez, através do trabalho, também tenho a 
convicção plena de que uma clínica ela tem necessidade de ser instalada no nosso município, 
mas eu não vou parar de lutar que essa clinica ela seja uma extensão da fazenda, e que a 
fazenda seja uma extensão da clinica, porque se nós personalizarmos projetos, esse projeto 
não vem de encontro a sociedade, ele não vem de encontro ao povo, ele vem de encontro a 
nós pessoalmente, o que eu fiz nessa viagem, eu garanti para a promotora Clarissa, que eu 
teria recursos do deputado federal Busato e do Zambiasi, para que o nosso abrigo, Professora 
Odila, ele fosse aumentado ou ele fosse construído ou comprado uma área, até no momento 
houve um momento de duvida, mas a certeza que eu tinha que esse recurso eu aplicaria na 
fazenda, mas como eu vejo que o programa, e a criança e o adolescente, ela tem uma 
prioridade maior que hoje recuperar os que já estão, porque nós poderemos evitar as crianças 
de entrar no mundo da droga, eu resolvi buscar esse recurso, juntamente com o Vereador 
Felipe Sálvia, juntamente com o Vereador Rudinei Brombilla, e colocar a disposição do 
município para que o município possa fazer o repasse para o abrigo professora Odila, o que vai 
acontecer, o senador e o deputado colocarão uma emenda parlamentar, cada um, de cento e 
cinqüenta mil, em bem feitorias, calçamento, asfalto, canalização, habitação, e o prefeito Aylton, 
se assim for a sua vontade, poderá tirar, (falha no sistema de gravação Radio Pro-plenario), 
presidente Leandro e Sandra, só essa conquista já valeu a pena à viagem, e não é história de 
político, esta aqui um documento oficial, assinado pelo deputado Busato, coloquei o senador 
Zambiasi falando com a promotora Clarissa no telefone onde os dois, se comprometeram, e ele 
se comprometeu oficialmente, vai fazer um documento, liberando esse recurso, então eu vou 
falar basicamente desse porque isso é uma coisa pessoal minha, eu assumi um compromisso; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; sim vereador; 
Vereador Felipe Sálvia; um aparte vereador só para  colaborar com o Vereador Paulino de 
Moura, que essas emendas são para agora, não pensem os vereadores que  é para o ano que 
vem, essas emendas são para agora, um mês, dois meses o dinheiro vai estar na conta, do 
município, e só para dizer, eu nem vou ocupar a tribuna, mas eu ouvi uns comentários, coisa de 
rádio ai, que andaram nos cornetiando, os vereadores  que viajaram, olha pessoal, viajar no 
recesso, viajar a Brasília não é fácil, acho que o Vereador Gilnei Jarré já foi, não é fácil, tudo é 
difícil, lá é muito quente, e tudo é longe, tu tem que caminhar, andar, fazer aquele trote nos 
gabinetes, a gente vai, porque o Vereador Alemão me pediu, aquele fato da promotora que 
queria fazer a casa nova da criança, do menor abandonado, a gente foi, mas eu fiquei muito 
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triste Vereador Paulino de Moura, eu gostaria de deixar registrado nos anais, a fita não foi pega 
ainda lá na rádio, mas depois que pegar a fita, e eu olhar, e se tiver alguma coisa relacionada a 
mim, pode ter certeza que vai ter volta ai na tribuna; Vereador Paulino de Moura; obrigado, 
sim Vereador Rudi, não, então assim, senhor presidente, eu quanto a situação da declaração 
eu não vou me posicionar um milímetro favorável ou contrário, eu empenhei a palavra ao 
presidente dessa casa, que eu queria colaborar, eu quero colaborar, e eu vou colaborar, sei que 
é complicado, alguns colegas que me conhecem, o próprio Hélio da Rádio Gazeta questiona 
isso, que eu sempre fui um homem de posição, um homem de atuação, eu sempre disse o que 
eu penso e o que eu quero fazer, mas eu entendo que a população ela deu um recado muito 
grande para nós, onde ela quer uma coisa diferente, mas eu também, Vereador Felipe Sálvia, 
se realmente estiver expressado isso que esta se comentando, eu tomarei minhas medidas, 
tanto publicamente, como administrativamente, porque eu entendo que nós estávamos lá 
representando o poder legislativo, autorizado pelos dez vereadores, o plenário nos autorizou a ir 
até lá, também vou falar do requerimento que assinei juntamente com o Vereador Rudi,  e com 
o Vereador Felipe Sálvia que é questionando a situação das obras, não dá para admitir, isso 
não é pessoal quanto a presidente nenhum, mas não dá para admitir do jeito que foi recebido 
essas obras, elas foram recebidas fora do prazo, foram recebidas com várias falhas de 
construção, então para que o presidente não responda e a mesa diretora não responda, eu 
gostaria que fosse feito uma reavaliação, visto onde estão os problemas, e cobrar da 
construtora que venha consertar, eu só espero que não estejam consertando e pagando de 
novo, porque se tiver isso fere a responsabilidade fiscal, porque quem tem que pagar tudo isso 
que esta mal feito é a construtora que recebeu o dinheiro para isso, e isso eu vou até o final, eu 
vou buscar dados, vou buscar saber o que aconteceu, e se nós estivemos pagando agora para 
consertar porta, para consertar isso, para consertar aquilo, nós estamos pagando 
erroneamente, porque isso, porque já houve uma licitação onde essa empresa ganhou, tinha 
que dar o serviço terminado com qualidade, e não o deu, então nós vamos estar atentos, eu 
vou buscar isso, e para encerrar, eu gostaria de dizer a colega Vereadora Sandra Citolin, todo 
pedido que tiver de informação nesta casa eu vou votar contra, seja teu, seja meu, seja de 
quem for, porque eu entendo que eu estou numa linha de votação, onde na legislatura passada 
eu votei todos contrários, chegava um pedido de informação, não importava de quem fosse eu 
votava contrário, hoje eu vou seguir o mesmo sistema, e solicitaria a vossa excelência, que tem 
uma secretaria no governo municipal, que tem uma participação no governo municipal que 
quando tivesse essas duvidas fosse buscar junto ao executivo, até porque eu entendo que o 
papel do vereador é fiscalizar mas também eu entendo que quando nós temos afinidade, 
quando nós temos compromisso, quando nós temos secretarias, não tem necessidade de se 
passar pelo plenário um pedido de informação de um vereador que faça parte do governo, eu 
hoje faço parte do governo, a vossa excelência faz parte do governo, tendo uma secretaria, não 
vou dizer que é pedido seu, isso eu não vou dizer, mas nós temos no governo, eu pediria assim 
para não haver desgaste, discussão de pedido de informação que pudesse todos os vereadores 
que estão a dar sustentabilidade ao prefeito Aylton, fossem até a secretarias, buscasse as 
informações, e ai sim poderia colocar no plenário, e daí é uma informação que nós buscamos, e 
no nosso entender nós vamos tornar isso publico, seria isso senhor presidente, sim colega 
vereador; Vereador Gilnei Jarré; só para eu entender Vereador Paulino de Moura, o senhor 
esta decidido, que faz parte do governo; Vereador Paulino de Moura; o Vereador Paulino de 
Moura, dará sustentabilidade ao governo municipal, o partido do PTB não tem posição, o 
Vereador Eugenio Grandó, tem a sua liberdade de atuação dentro do poder legislativo, ele faz o 
que ele bem entender, numa seqüência poderá acontecer de que o PTB fará parte do governo, 
mas o Vereador Paulino de Moura, dará sustentabilidade ao prefeito Aylton no plenário desta 
casa, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador 
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Leandro Adams;  Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, 
senhores vereadores, assessores, pessoal da casa, o 11º vereador ali que comparece todos os 
dias, todas as sessões, a imprensa, Vereador Alemão, eu quero lhe dizer o seguinte, realmente 
a minha pratica em relação, o meu entendimento, a minha compreensão em relação ao pedido 
de informação ela é um pouco diferente dessas colocações, percebi que há uma resistência 
desta casa, quanto a pedido de informações, eu entendo que pedido de informação é um 
pedido natural, na minha compreensão o pedido de informação deve ser feito até para 
determinar um prazo, e não para pressionar de alguma forma, inclusive essas informações que 
eu fiz, nesses pedidos de informação, eu já tinha oficiado ao líder do governo, Vereador Rudi, e 
não obtive resposta ainda, como as pessoas nos cobram do nosso trabalho, se essa solicitação 
já foi feita, se as coisas estão sendo resolvidas, eu fiz o pedido de informação, mas foi no 
sentido de dar um prazo, de marcar um prazo definitivo para que ele aconteça, não entendo que 
o pedido de informação, sirva para melindrar qualquer governo, mesmo nós tendo uma 
secretaria, o PMDB, tendo uma secretaria ou não, o meu objetivo nessa casa, com meu 
trabalho, e com o pedido de informação é obter a informação e passar a  informação para a 
comunidade, somente isso, mas eu agradeço a sua sugestão, e entendi observando a 
movimentação dos senhores, que realmente há uma grande dificuldade nas questões do pedido 
de informações, volto a frizar, qualquer pedido de informação que eu fizer não será para 
melindrar qualquer pessoa, ou qualquer governo, serve para estipular um prazo menor, para 
obter a determinada informação; Presidente Vereador Leandro Adams; só para registrar em 
ata, eu quero a titulo de informação aos vereadores que foram a Brasília, que tem um grande 
mal entendido, se vocês pegarem a fita da rádio Diário da manha, vocês vão ver onde eu 
desejei uma boa viagem a todos, inclusive falei daquele requerimento, daquele oficio, que vocês 
foram ver aquela escola para infância de Carazinho, e desejei boa viagem e que conseguissem 
trazer as coisas para Carazinho, o que aconteceu na gazeta, eu sai em defesa porque a 
imprensa acusou os que não foram, que preferiram ficar em casa, descansando, no recesso, e 
eu sai em defesa dizendo que o Leandro não foi porque eu não tinha uma agenda, não tinha 
nada que fazer em Brasília, e era uma reunião de prefeitos, mas se eu tivesse uma agenda 
como vocês tinham, então faço questão que vocês olhem a fita, e vocês sabem a posição do 
Leandro com relação a isso, se a gente for atrás, não é fácil imagina não indo, vocês sabem a 
minha posição a respeito de diária, que eu jamais vou ser  contra, entendo que vocês têm a 
total liberdade e que vocês consigam fazer o melhor, a respeito da obra da casa, eu quero 
registrar também nós não recebemos a obra ainda, e inclusive nos garantimos em torno de oito 
mil reais, com a construtora, enquanto ela não resolver isso ai ela não vai receber, eu não sou 
arquiteto, e nem engenheiro civil, e não vai ser eu que vou receber, vai ser o arquiteto 
responsável, o engenheiro, então a titulo de informação, fiquem tranqüilos,  que nós vamos 
cuidar e zelar pelo dinheiro publico; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, ate 
porque a vossa excelência se colocou sobre a situação da entrevista, eu quero lhe dizer com 
toda a sinceridade, eu acredito na vossa excelência, tanto é que não fiz comentário nenhum em 
cima do que a vossa excelência possa ter dito ou não, eu fiz a solicitação da fita, acho uma 
coisa inadmissível eu ter que fazer isso, mas como esta um tumulto muito grande, muitas 
pessoas falando diferente do que a vossa excelência esta falando, eu fiz questão, mas eu 
confio plenamente, tanto é que eu empenhei a minha palavra, que eu vou ajudar a vossa 
excelência a administrar a casa, continuarei fazendo, mas é minha obrigação, é o meu dever, 
fazer esses questionamentos, eu vou fazê-lo depois que eu escutar a fita, referente à situação 
da obra, eu sei que vossa excelência não é arquiteto nem engenheiro, mas nós temos que ter a 
precaução de que, agora fiquei feliz em ouvir, que a vossa excelência já reteve oito mil reais, 
para uma possível melhoria na sede, mas ai vou lhe fazer uma cobrança no bom sentido, eu 
não posso saber do que esta acontecendo se o senhor não me informar, então eu acho que a 
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mesa tem que me municiar, ou a mim ou a todos os colegas com maiores informações para que 
não tenha sido feito esse pedido, se eu soubesse que a vossa excelência tinha retido lá oito mil 
reais, eu não teria porque fazer porque o senhor já fez a sua parte, obrigado; Vereador Gilnei 
Jarré; questão de ordem presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; até para deixar registrado ai, a gente não pode deixar passar em 
branco, mas em função a reportagem da gazeta eu também não ouvi, pouco me interessa o que 
foi dito lá, mas essa moça que você foi falar lá, realmente ela é muito maldosa, ou é muito 
burra, primeiro uma semana antes ela falou com relação a projetos na casa, porque o projeto 
vai para votação se é inconstitucional, acho que primeiro para falar isso, tanto ela quanto o seu 
Hélio Rocha que foi vereador, foi advogado da casa, sem conhecimento nenhum, então acredito 
que o senhor se sentiu com certeza de saia justa, então eu acho que essas informações, tem 
que parabenizar o diário da manhã, parabenizar o tio Pisca, que sempre nos ouve, antes de 
falar qualquer bobagem, então isso é para deixar realmente registrado, o quanto essa imprensa, 
essa pessoa é maldosa, ela não vem aqui para levar as informações para a comunidade, ela vai 
é levar é fofoca para a comunidade, e a mesma coisa, se eu quiser ir viajar eu vou viajar a hora 
que eu quero, não é quando a comunidade quer ou quando a imprensa quer, tanto é que estou 
na casa todos os dias, no período de recesso, obrigado senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; com certeza essa fita vai esclarecer tudo, questão de ordem 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin;  eu solicito ao Vereador Felipe Sálvia se 
eu posso me incluir no requerimento nove e 10 de sua autoria; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na manhã de hoje, na casa 
do povo, em especial seu Silveira, tio Pisca, Paulinho, funcionários da casa, eu não acredito 
senhor presidente, pelo que eu conheço de vossa pessoa, da honestidade, da idoneidade do 
Leandro, que o senhor tenha falado, como o Alemão eu vou ouvir a fita, mas eu não acredito 
nada, mas confesso para vossa excelência que eu fiquei sentido e eu também como o Vereador 
Gilnei Jarré disse, eu também não tenho medo se o povo fala que eu vou viajar, agora, o 
vereador que vai, que viaja, que traz resultados, para a comunidade, isso o povo gosta, quando 
o vereador vai e traz resultados, às vezes não traz, mas ao menos tenta, o ruim é aquele q fica 
aqui não viaja, não traz nada, fica só sentado aqui e só recebe e não faz nada, esse é o mal, e 
o povo já mostrou já, e falando em mostra eu queria dizer, eu estava em Brasília, e morreu o 
seu Medeiros, vereador por 35 anos nessa casa, vereador do PDT, uma história política linda, 
sempre bem votado, e teve uma época senhores vereadores, que o vereador não recebia, isso 
dito por ele mesmo para mim que não recebia, e depois que mudaram as leis o vereador 
começou a receber, e ele era um vereador que trabalhava para os humildes, ele trabalhava nas 
classes mais humildes, e sempre se elegia, 35 anos vereador, morreu com 95 anos de idade, e 
sempre indo votar, o jornal diário da manhã, expressou na ultima eleição ele indo votar, 
expressou também o Vereador Luiz Leite deu a sala da presidência, o nome dele, e eu fiquei 
muito contente, e fiquei triste, fiquei triste de verdade de não estar aqui para assistir a sua ida 
até a ultima morada, mas senhores vereadores, cansado estou de tanto mandar requerimentos, 
cobrando e o seu Silveira sabe disso, cobrando que os índices do salário mínimo para os 
aposentados, acompanhem o aumento do salário mínimo,  que hoje não acompanha, e tem 
uma lei ai que esta tramitando, do Paulo Paim, e do senador Couto, que estão cobrando, e é 
tão triste senhores vereadores, e a gente não para de peliar aqui, e é uma pena, que uma 
porcentagem mínima dos aposentados sabe do trabalho do vereador, que aqui trabalha em prol 
dos aposentados, vocês sabem, os vereadores mais antigos aqui, que a vida inteira eu cobrei, 
eu não me canso de enviar documentação lá para cima, e eu vejo que às vezes os secretários, 
não a vossa excelência, Vereadora Sandra Citolin, mas vários secretários não gostam de ler 
porque os meus requerimentos são longos, é mandando para os lideres do senado, lideres do 
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congresso, para o Lula, para várias lideranças lá, e dá trabalho mesmo os meus requerimentos, 
até no montar o oficio lá para cima, que tem que mandar uns 10 mais ou menos, mas isso faz 
parte senhores vereadores, do vereador que quer ter algum resultado, e se todas as câmaras 
do estado cobrassem no mesmo sentido que eu faço, eu tenho certeza que nós teríamos 
resultados bons para os aposentados, quando mais eles precisam, quando eles se aposentam, 
quando vem à doença, Tio Pisca, vem a doença, aposentado trabalhou a vida inteira, contribuiu 
a vida inteira para o governo, quando mais ele precisa, daí começa a achatar, eu tenho caso de 
gente que se aposentou com oito salários mínimos e hoje esta ganhando dois ou um e meio, 
então vai achatando porque não acompanha o aumento do salário mínimo,  o aumento dos 
aposentados, tomara Deus, que corrijam esse fato e os aposentados possam receber o valor 
certo, também entrei, senhores vereadores, rapidamente eu vou passar uma pincelada aqui, 
sobre um requerimento meu, que hoje, aquela pessoa, Vereador Paulino de Moura, que tem 
uma doença grave, qualquer tipo de doença grave, ela não paga mais imposto de renda, e tem 
um deputado, Vitor Penido, que esta tentando isentar também no IPTU, e eu estou aqui 
mandando um requerimento para que ele trabalhe nesse sentido, para que os prefeitos possam 
também tentar o IPTU para aquelas pessoas que tenham doenças graves, porque a pessoa 
quando esta morrendo, doença grave, ela não tem mais dinheiro, ela gasta muito, então que o 
prefeito também, o executivo, também perdoem o IPTU que é um imposto caro, e eles deixam 
de pagar, no mais, senhor presidente, com relação à casa, as reformas da casa, a minha 
preocupação [e que eu conversando com a Susi, a minha secretária, ela disse olha Sálvia, 
choveu muito dentro da casa, eu fiz essa reforma aqui na frente quinado presidente, e eu tenho 
quase certeza que não chove nada dentro, o senhor não tem culpa, não foi o senhor que 
contratou a empresa que fez os serviços ai, agora fiquei muito contente quando o senhor disse 
que não recebeu a obra e ainda tem para pagar, que eles vão ter que consertar isso ai, porque 
não é justo que os banheiros ali atrás, esta uma fedentina só, o pessoal que trabalha ai sabe 
disso, quando vão usar o banheiro dos fundos ali, não dá para agüentar o cheiro, choveu entrou 
água nos gabinetes dos vereadores, isso tem que consertar, na minha sala tem semalha numa 
parte, na outra parte não tem, então essa empresa que fez isso ai, as vezes o barato se torna 
caro, presidente, o barato se torna caro, contratam a empresa, pagam um preço barato, e fica 
essa matação ai, aqui a frente quem fez foi a construtora Senger, o Jarré até me auxiliou na 
época ali, eu pedi, que entende de construção, e nós fizemos um trabalho bom, eu também 
gostaria que fosse corrigido esses erros, para que no futuro, outras obras que venham a ser 
feitas na câmara, a gente pegue construtoras de nome, e que tenham idoneidade, muito 
obrigado, tem um aparte vereador; Vereador Paulino de Moura; obrigado colega, até porque 
eu me esqueci de ponderar, também temos um recurso na ordem de novecentos e sessenta mil 
reais para a construção de uma creche, esse também é um valor imediato, também solicitamos 
para a intervir na relação daquele requerimento que vossa excelência nos deu, então nós 
vamos ter essa resposta durante essa semana, e vamos comunicar vossa excelência sobre a 
posição que esta, mas nós não podemos esquecer que esta creche, ela virá também com verba 
do deputado Luis Carlos Busato, onde vai atender 300 crianças, e é uma creche modelo, o que 
nós vamos discutir, acho que essa casa tem que se envolver, ou vamos fazer na Santo Antonio, 
ou vamos fazer na Oriental, nós é que temos que tentar juntamente com o executivo, dar, 
tecnicamente onde tem mais necessidade de uma creche, então isso eu tenho certeza que nós 
vamos fazer, porque nós precisamos ver onde mais necessidade tem, não onde eu quero 
construir, então já pedi um levantamento técnico, para que se faça, para que me dê, o Jairo vai 
nos dar, onde nós vamos ver onde é a maior necessidade, e assim nós vamos indo, seria isso, 
obrigado Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; um aparte colega, só para Complementar o que o colega Vereador Paulino de 
Moura colocou sobre a creche, nós vimos o projeto, lá no gabinete do deputado Busato, e 
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realmente é uma creche que vem com playground, vem com salas de informática, inclusive 
quando nós estávamos junto com o deputado, nós ligamos para o secretario, Jairo, comentando 
sobre essa possibilidade real, já teve oito creches no Rio Grande do Sul, oito municípios já 
foram contemplados com esta modalidade de creche, nos municípios, inclusive ele colocou para 
nós que vamos fazer um estudo juntamente com a câmara de vereadores, para o executivo não 
tomar uma decisão sozinho, então apenas para complementar colega Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Felipe Sálvia; é verdade Vereador Paulino de Moura, Vereador Rudinei 
Brombilla, a gente, eu me recordo agora, vendo vocês falar, presidente, eu me recordei de um 
fato, isso 15 anos atrás, não sei que legislatura eu estava, houve um estouro de um poço negro 
num colégio estadual, e ai vem às professoras até aqui, Sandra, pedir socorro para a câmara, e 
eu e o Vereador Paulo Silva, nós fomos a Porto Alegre,  e era Neuza Canabarro a secretaria de 
educação, nós chegamos lá e contamos e na hora ela pegou e ligou para a construtora e 
mandou arrumar, na hora, isso engrandece, tu volta cheio de alegria de uma viagem dessa, 
quando nós chegamos de viagem, Vereador Paulino de Moura, já estavam arrumando o poço, é 
isso que nós políticos temos que fazer, as vezes a gente vai e não consegue nada e volta triste, 
mas quando tu vai e traz resultado, como a gente trouxe, uma alegria muito grande, não só para 
nós, mas para a casa, porque se não fosse a casa não teria ido, porque hoje para viajar para 
Brasília, precisa uma autorização do plenário, muito obrigado;  Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os requerimentos, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
unanimidade, convido a senhora secretaria que faça a leitura do numero e autor das moções; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; moção nº 
02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB e do  Vereador Leandro Adams – PT; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovado por unanimidade; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, questão 
de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; sugiro ou peço, ao senhor presidente, com o consentimento dos senhores vereadores, 
para que no dia 23, segunda-feira que vem, seja feito ponto facultativo aqui na câmara devido 
ao carnaval, acho que são merecedores os funcionários, então sugiro que seja feito ponto 
facultativo, e no dia 25 que é na quarta-feira, que o expediente não seja de manhã, e seja de 
tarde, a partir do meio dia as seis da tarde, então fica esse pedido, vereadores analisem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; a respeito também da sessão, que seria dia 23, como 
sugestão no dia 26 de fevereiro, esta em discussão o requerimento verbal emendado, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, nada mais 
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião,  convoco os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão Representativa a ser 
realizada 26/02/09 às 11:00 horas. 
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