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Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de julho de 2009.............Ata 31 
 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quórum regimental declaro 
abertos trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Carazinho do dia  6 de julho de 2009 convido Vereador senhor Felipe Sálvia 
para ler o um trecho da bíblia e que todos se posiciona em um em pé; (leitura 
da Bíblia); Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente daria para mim para 
discorrer sobre o assunto da última reunião antes de voltar para o meu lugar 
presidente. Presidente Vereador Leandro Adams, pois não vereador Felipe 
Sálvia. Vereador Felipe Sálvia,   senhores  vereadores na última reunião nós 
tivemos uma discussão grande sobre o requerimento que eu pedi verbal para 
que o incluísse na ordem do dia e naquela sessão eu cheguei de adentrar a 
sala dos jurídicos eu não sou ninguém para ensinar advogado nenhum não é 
minha formação mas eu disse se atenham no 117, jurídico, o 117 que fala dos 
requerimentos e ele é claro onde diz que, serão da alçada do plenário e verbais 
votados sem proceder discussões e sem encaminhamento a votação os 
requerimentos e que solicitem destaques de matéria para votação  e votação 
de determinado processo essa semana vocês viram na imprensa que o 
presidente falou sobre essa discussão e disse que tinha ter peito e que  no grito 
ninguém queria ganhar, ninguém quer ganhar no grito gente, nós pedimos que 
o vereador tem direito a pedir, para que se pare uma reunião para que os 
advogados dêem  um parecer se parou, pediu para os advogados fazerem o 
parecer, terminou a reunião e não veio o parecer da área jurídica desta casa, 
para que os vereadores  entendessem o pedido dos vereadores e o 156 que, o 
que fala o 156, que cabe ao presidente e cabe mesmo resolver de forma 
soberana questões de ordem, as questões de ordem, não requerimento para 
pedido incluir na reunião de certo processo, certo projeto de lei mas nós não 
discutimos este projeto de lei, nós discutimos este requerimentos e por causa 
disso senhores vereadores pela primeira vez e pela primeira vez na minha vida 
eu vou votar contra uma ata que vai ser votada agora por  entender que a 
forma, a forma de encaminhar o meu requerimento não foi ao meu contento eu 
não fiquei contente porque deveria se parar a reunião, os advogados trazerem 
o parecer aos vereadores e aí sim, continuar a reunião, nós esperamos até o 
final da reunião não veio nada da área jurídica e com isto o meu requerimento 
ficou nulo e eu não acho justo gente, o que é justo é justo e isto não foi justo 
para, porque, não ouviram o requerimento verbal desse vereador e do vereador 
Paulino de Moura era isto. Presidente Leandro Adams; solicito a senhora 
secretária que proceda a leitura da convocação dos suplentes. Presidente 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia; 
A ata ficou pronta ? Presidente Leandro Adams; não, só queria registrar 
vereador Felipe que  indiferente deste artigo 156 e o artigo 117 que o  senhor 
se refere, é da presidência o poder de ficar 48h com o processo quando for 
liberado pela comissão para passar para outra então indiferente à este artigo o 
processo não veio para o presidente e eu tenho mais 48h para remeter a 
próxima comissão então indiferente eu tenho certeza que estou dentro do 
regimento  e não cometi erro nenhum, a ata não ficou pronta devido as férias 
da funcionária e na próxima sessão será votada, senhora secretária proceda a 
leitura da convocação dos suplentes. Vereadora Sandra Citolin; convocação 
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31/2009 ao senhor Marcos Soares, suplente de vereador do PTB, convoco 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores no dia 
06/07/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura 
em virtude que estará em viagem a Brasília conforme dispõe Regimento 
Interno, artigo 11, inciso 2º, alínea “e” desta casa, Vereador Leandro Adams 
presidente. Convocação 32/2009 ao senhor José Jairo Scherer dos Santos, 
convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores no 
dia 06/07/2009, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Rudinei 
Brombilla em virtude que estará em viagem a Brasília conforme dispõe 
Regimento Interno, artigo 11, inciso 2º, alínea “e” desta casa. Convocação 
33/2009 ao senhor Nélio Roberto da Silveira, suplente de vereador do PPS, 
convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores  no 
dia 06/07/2009, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Estevão De 
Loreno em virtude que estará em viagem a Brasília conforme dispõe 
Regimento Interno, artigo 11, inciso 2º, alínea “e” desta casa. Convocação 
34/2009 ao senhor João Mafalda, suplente de vereador do PSDB, convoco 
Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores no dia 
06/07/2009, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Erlei Vieira em 
virtude que estará em viagem a Porto Alegre RS conforme dispõe Regimento 
Interno, artigo 11, inciso 2º, alínea “e” desta casa, atenciosamente Vereador 
Leandro Adams presidente. Presidente Leandro Adams; senhora secretária 
proceda a leitura do expediente da presente reunião. Vereadora Sandra 
Citolin; Expediente 06/07/2009, Of. 103/09 do 38° Batalhão de polícia Militar, 
em resposta a OD 1355/2009; Of. 57 da Previdência Social, em resposta a OD 
1.021/2009; Of. 139/09 do executivo, em resposta a OP 122/2009; Of. 
136/2009 da Eletrocar em resposta a OD 1.047/2009; Of. 1.563/2009 da 
Câmara dos Deputados, em resposta a OD 1.100/2009; Of. 089/2009 da 
Secretaria da Segurança Pública, em resposta a OD 1.240/2009; Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de 
R$ 1.325.115,90; Ofício do MEC informando a liberação total de R$ 
1.203.785,20; Of. do Sr. Pery Sommer Pereira, em resposta a OD 1.460; 
Convite do CTG Alfredo D’Amore para o 1° Encontro Verde do D’Amore, a 
realizar-se dia 11 de julho; Of. 126/09 da Câmara dos Deputados, em resposta 
a OD 1.278/2009; Of. 063/09 da Assembléia Legislativa, em resposta a OD 
1.565/2009; Projeto de Lei n° 082/09 do Executivo Municipal, o qual dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-
2013; Projeto de Lei n° 083/09 do Executivo Municipal, o qual altera o padrão 
do cargo de desenhista;  Projeto de Lei n° 084/09 do Executivo Municipal, o 
qual autoriza concessão de auxílio financeiro  à SOMAIC e a abertura de 
Crédito Suplementar do Orçamento de 2009; Projeto de Lei de autoria do 
Vereador Élbio Esteve, o qual autoriza a cobrança do preço público pelo uso do 
bem Público Municipal pelas prestadoras de serviços de infra-estrutura que 
utilizam o solo, subsolo e espaço aéreo de propriedade municipal; Convite do 
CTG Vento Minuano, para o fandango de aniversário a realizar-se dia 11 de 
julho; Of. 035/2009 e resposta de requerimento do Vereador Gilnei Jarré, 
presidente da Comissão de Justiça e Finanças, assinado também por Aline 
Machado Kuns, assessora de comissões a sua excelência o senhor vereador 
Leandro Adams, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, 
encaminhamos abaixo resposta ao requerimento enviado a Vossa Excelência 
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pelo Vereador Paulino de Moura em 30 de junho do corrente ano conforme 
solicitado, tramitação do Projeto de Lei número 071/2009, 15/06/2009 às 16:45 
hs, protocolado na Câmara Municipal, 16/06/2009 encaminhado a Comissão de 
Justiça e Finanças conforme art. 53 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, 16/06/2009 submetido a Consultoria Jurídica da Casa e externa 
(Igam), 16/06/2009 suspenso o prazo de 7 dias úteis para a análise da 
Comissão de Justiça e Finanças conforme o parágrafo único do art. 6 do 
Regimento Interno da Câmara Muncipal, 19/06/2009 disponibilizado parecer  
no site do Igam, 24/06/2009 disponibilizado parecer pela Consultoria Jurídica 
da Casa, 24/06/2009 reinicio do prazo para a análise da Comissão de Justiça e 
Finanças conforme parágrafo único do art. 56 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, 25/06/2009 às 15:15 hs encaminhamento do oficio a  AC 33/2009 
presidente da casa solicitando o envio de oficio ao Executivo Municipal para 
que fossem remetidas as cópias dos pareceres do Igam e do Jurídico da casa 
para adequação, 26/06/2009 envio do oficio OP 130/2009 conforme solicitado 
pela Comissão de Justiça e Finanças recebimento pelo Executivo Municipal às 
10:51 hs, 26/06/2009 suspeso o prazo para a analise da Comissão de Justiça e 
Finanças conforme parágrafo único do art. 56 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, 29/06/2009 às 15:50 hs recebimento do oficio número 363/2009 
Gabs SMEC, 29/06/2009 às 17:00 hs  submetido a  oficio 363/2009 Gabs 
SMEC a Consultoria Jurídica da casa, 29/06/2009 às 17:00 hs retido o projeto 
pelo presidente da Comissão de Justiça e Finanças, 29/06/2009 disponibilizado 
parecer referente ao oficio pela Consultoria Jurídica da casa, atenciosamente, 
Vereador Gilnei Jarré, presidente da Comissão de Justiça e Finanças e Aline 
Machado Kuns, assessora de comissões. Carazinho 06 de julho de 2009, 
senhor Presidente, assunto, deslocamento do Presídio do centro, oficio enviado 
por Michael Dorneles Cheade, advogado, ao Exelentíssimo Senhor Leandro 
Adams, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, 
tomando conhecimento que comissão liderada pelo Senhor Renato Süss, 
presidente do Consepro, vem se manifestando sem forma e jeito no sentido de 
deslocar o Presídio Municipal de Carazinho para o Parque Municipal João 
Alberto Xavier da Cruz, último santuário Ecológico existente no estado com a 
área aproximada 230 hectares, cuja a discussão vem sendo feita de forma 
unilateral, impõe-se alguém por um contraponto a insana empreitada destes 
pretensos benfeitores da sociedade, motivo pelo qual pede licença para fazer 
algumas considerações, em primeiro lugar, conhecendo a dedicação do Senhor 
Prefeito e Vereadores a causa pública e em contato com eles apuramos que 
não há nenhum comprometimento com a proposta do Sr. Renato Süss, dois, o 
parque Ecológico João Alberto Xavier da Cruz é o único santuário ecológico 
com área de 230 hectares no Rio Grande do Sul, situado no Planalto Médio e 
esta localizado a 3 km do centro de Carazinho, sendo freqüentado em marcha 
pelos estudantes, comunidade, religiosos, área de lazer e etc., caso a 
empreitado do Sr. Renato Süss tenham sucesso estará destruído em 5 anos, 
pois ninguém de sã consciência se deslocará até por segurança e também por 
estar sendo ocupado paulatinamente por acampamentos de familiares e 
pessoas indesejáveis que afastarão qualquer forma de utilização, três, esta 
verdade e certeza se tira das palavras do Sr. Renato ao dizer que a vizinhança 
do Presídio convive com a insegurança e alto grau de poluição, não 
agüentando mais, porque no Parque seria diferente ? lá será tudo mais grave e 
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perigoso e a poluição poderá chegar no rio da Várzea no qual nos 
abastecemos pois estará longe dos olhos da sociedade, não terá casa nas 
imediações, a construções e adminstração de Presídios é de responsabilidade 
dos entes Federativos Estado e União, este último esta edificando nas 
cercanias de Carazinho Presídio Regional BR285, portanto é o momento de 
cerrarmos  fileira no sentido de incluir na Regionalização o Presídio Municipal 
de Carazinho, pois se a obra é mais perto de Carazinho do que de Passo 
Fundo, porque somente desafogar Passo Fundo e não Carazinho também, o 
senhor Renato falava ao inicio em 5 hectares, agora já fala em 60 hectares, 
noticias jornalísticas, nada disso importa se for para se instalar próximo ao 
Parque Ecológico, pois áreas não próximas são facilmente encontradas, porém 
se perdermos o parque jamais teremos outro e nós filhos, netos e gerações 
futuras estarão sendo penalizados por nossa incompetência, assim rogamos 
seja posto uma basta no plano insano e irracional de mudança do Presídio para 
a área ecologia do Parque João Alberto Xavier da Cruz ou próximo dele, 
finalmente é feita esta manifestação porque mentiras de tanto serem ditas 
passam a ter ditas como verdades, não estamos dizendo que estão mentindo, 
estamos dizendo que não estão dizendo que o deslocamento do Presídio para 
o Parque ou cercanias dele o destruirá em poucos anos, esta omissão é 
criminosa para todos nós, especialmente para as novas gerações, temos que 
dirigir nossos esforços para soluções perenes e verdadeiras e não falsas 
promessas sem medir as conseqüências futuras, feita estas graves e 
preocupantes colocações entre perplexo e surpreso peço que o Poder 
Executivo e Legislativo se manifeste de forma clara e precisa rejeitando a 
estapafúrdia idéia de destruição do Parque Ecológico João Alberto Xavier da 
Cruz, para que não sejamos responsabilizados por omissão ao deixar passar 
batida a matéria de trancedental importância para a comunidade Carazinhense 
ou que ela tem que ser decidida nas barras dos tribunais, finalmente estamos a 
dispor para discutir e lutar pela mudança do presídio incorporando ao Regional 
que está sendo construído na BR285 ou buscar outro lugar bem longe do 
parque João Alberto Xavier da Cruz, atenciosamente, Michael Dorneles 
Cheade, advogado. Vereador Gilnei Jarré; questão de Ordem senhor 
Presidente? Presidente Leandro Adams; questão de Ordem vereador. 
Vereador Gilnei Jarré; solicito que seja enviado este oficio ao Diário da 
Manhã, que se torne público a manifestação deste contribuinte, morador de 
Carazinho, obrigado. Presidente Leandro Adams; correto vereador, será 
enviado. Passamos agora para a leitura das Indicações, Requerimentos e 
Moções, pela senhora secretária. Vereador Sandra Citolin; INDICAÇÕES: 
1469/755/09, solicita conserto de boca de lobo, Vereador Marcos Soares – 
PTB; 1470/756/09, solicita conserto de boca de lobo, Vereador Marcos Soares 
– PTB; 1471/757/09, solicita conserto na pavimentação asfáltica, no bairro 
Glória, Vereador Marcos Soares – PTB; 1472/758/09, reitera solicitação para 
pavimentação asfáltica na Rua Tiradentes, bairro Santo Antonio, Vereador 
Marcos Soares – PTB; 1473/759/09, reitera solicitação para pavimentação 
asfáltica no bairro Oriental, Vereador Marcos Soares – PTB; 1474/760/09, 
reitera solicitação para que seja feito calçamento na Rua Ernesto Keller no 
bairro Sommer, Vereador Marcos Soares – PTB; 1475/761/09, solicita 
operação taba buraco na Rua Polidoro Albuquerque, na baixada do CAIC, 
vereador Marcos Soares – PTB; 1476/762/09, solicita operação tapa buraco na 
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Rua Picada, no Cemitério Municipal, Vereador Marcos Soares – PTB; 
1477/763/09, solicita do Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, fiscalizar e efetuar vistorias, medições nos equipamentos dos 
carros de som de publicidade que trafegam pelas ruas dos bairros do 
município. Verificar se todos os veículos estão de acordo com a Lei Municipal 
nº. 6652 de 2007, solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1478/764/09, solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, a alteração do atendimento médico no Posto 
de Saúde, do bairro São Lucas, passando de uma vez para três vezes por 
semana, tendo em vista a grande demanda no atendimento da comunidade 
dessa região, solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1479/765/09, solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente trabalhos de melhorias na escadaria, cascalhamento e viabilização 
da construção de um bueiro no corredor do acesso da Rua Silva Jardim a Av. 
Flores da Cunha, localizadas no bairro Oriental, solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1480/766/09, solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente o recolhimento de entulhos 
verdes no canteiro central da Avenida Pátria, próximo ao nº. 1111, localizada 
no bairro Sommer, solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB, 1481/767/09, solicita para que o Executivo Municipal, determina a 
Secretaria de Obras que estude o mais breve possível o conserto da ponte que 
liga os bairros Vila Rica e Medianeira na Rua Assis Chateubriant, solicitação 
dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 1482/768/09, solicita para que 
o Executivo Municipal, determine a Secretaria de Obras que estude a 
implantação de uma passagem para pedestres junto aos trilhos na Rua Antonio 
Vargas com a Rua Silva Jardim, solicitação dos usuários, Vereador Leandro 
Adams – PT; 1483/769/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita Operação tapa buracos na Rua Padre Ramos no bairro Centro, Vereador 
Nélio Roberto da Silveira – PPS; 1484/770/09, para que determine a Secretaria 
de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Ibaré no bairro Floresta, 
Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 1485/771/09, para que seja feita 
operação tapa buracos na Avenida São Bento, do seu ínicio esquina Avenida 
Flores da Cunha até o final de sua baixada, Vereador Nélio Roberto da Silveira 
– PPS; 1486/772/09, para que determine ao setor competente que se estude a 
possibilidade da construção de dois banheiros, um feminino e outro masculino 
no terminal de ônibus da Gare, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 
1487/773/09, para que determine a Secretaria de Saúde que se estude a 
possibilidade para que sejam feitas companhas de prevenção de doenças com 
o ônibus da mesma, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 1488/774/09, 
solicitando ao Executivo Municipal que sejam tomadas providências no sentido 
de alertar e orientar a população quanto as forma de se evitar o contágio da 
Gripe Influenza (H1N1), pois o nosso município possui um dos maiores 
entrocamentos rodoviários do sul do país, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1489/775/09, solicitando que o Executivo Municipal entre em contato com o 
CONSEPRO e demais entidades envolvidas na construção de um novo 
Presídio em nossa cidade, visando encontrar outra área para a construção do 
mesmo, pois temos recebido inúmeras manifestações contrárias à construção 
do mesmo em área próxima ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1490/776/09, solicitando ao setor competente 
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para que seja efetuada, com a máxima urgência uma operação tapa buracos 
na rua Pe. Luiz Guanella no bairro Boa Vista, pois há muitos buracos ao longo 
da mesma, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1491/777/09, solicitando ao 
Executivo para que determine ao setor competente melhorias na pavimentação 
ao longo da Rua XV de Novembro no bairro Centro, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1492/778/09, solicita ao Executivo Municipal reparo asfaltico na Rua 
Setembrino Ramos no bairro Sommer, Vereador José Jairo dos Santos – PP; 
1493/779/09, solicita ao Executivo Municipal o calçamento ou massa asfaltica 
na Rua Gilberto Matiotti em toda a sua extensão bem como a canalização das 
águas, Vereador José Jairo dos Santos – PP; 1494/780/09, solicita ao 
Executivo Municipal a construção de uma creche no Bairro Medianeira, 
Vereador José Jairo dos Santos – PP; 1495/781/09, solicita ao Executivo 
Municipal o reparo asfaltico na Avenida São Bento, próximo ao mercado Casa 
do Pão, Vereador José Jairo dos Santos – PP; 1496/782/09, solicita ao 
Executivo Municipal o imediato reparo nos calçamentos das Ruas Xavantes e 
Minuano, principalmente da Escola Piero Sassi no bairro Conceição, Vereador 
José Jairo dos Santos – PP; 1497/783/09, solicita ao Executivo Municipal o 
serviço de capina e limpeza da Rua Santos Dumont no bairro Glória, Vereador 
José Jairo dos Santos – PP; 1498/784/09, solicita ao Executivo Municipal a 
operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Senador Salgado Filho, 
Vereador José Jairo dos Santos – PP; 1499/785/09, solicita a Secretaria de 
Obras que efetue vistoria para verificar a vala existente no final da Rua João 
Eduardo Kraemer no bairro Sommer, que foi fechada, sendo que a mesma é 
saída de escoamento de esgoto, Vereador José Jairo dos Santos – PP; 
1500/786/09, solicitando ao Executivo Municipal que efetue um levantamento 
técnico, para verificar a necessidade e a legalidade de conceder insalubridade 
as Auxiliares de Enfermagem, sendo que exercem idênticas às Enfermeiras, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1501/787/09, solicitando ao Executivo 
Municipal que efetue um levantamento técnico, para verificar a necessidade e a 
legalidade de conceder equiparação sobre o pagamento de insalubridade as 
Atendentes Sociais e Nutricionais, das EMEIs por exercerem a mesma função 
que as serventes, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1502/788/09, solicitando a 
Secretaria de Obras que efetue o recolhimento de entulhos na Rua João 
Eduardo Kraemer, em frente ao número 414 no bairro Sommer, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; 1503/789/09, solicitando que determine ao setor 
competente a canalização da rede de esgoto da Rua Vicente Henrique 
Thormann no bairro Alvorada, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1504/790/09, 
solicitando que determine a limpeza dos bueiros da rua Antonio Vargas, bairro 
Loeff, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1505/791/09, solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua 
Castelo no bairro Vila Rica, Vereador João Mafalda – PSDB; 1506/792/09; 
solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Santos Dumont no bairro Glória, Vereador João Mafalda – 
PSDB; 1507/793/09, solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
colocação de dois quebra molas na Rua Antonio Vargas no bairro Loeff, um 
onde já existe um redutor de velocidade e outro a 100 metros mais à frente no 
sentido centro-bairro, pois os carros e motos que trafegam pela referida via 
muita vezes passam em alta velocidade o que pode ocasionar acidentes, 
Vereador João Mafalda – PSDB; 1508/794/09, solicita ao setor competente que 
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realize trabalhos de conserto do calçamento ou asfaltamento na Rua Tijuca no 
bairro Aurora, os motoristas reclamam dos buracos e das péssimas condições 
de trafegabilidade, Vereador João Mafalda – PSDB.  REQUERIMENTOS: 
1509/312/09, que seja votado a favor da extinção do Fator Previdenciário, 
Vereador Leandro Adams – PT; 1510/313/09, melhoramento na iluminação na  
Monte Alegre, Vereador Leandro Adams – PT; 1511/314/09, informações sobre 
a falta de serviço de água tratada, Vereador Leandro Adams – PT; 
1512/315/09, autorização da instalação de redutor de velocidade, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 1513/316/09, situação de desemprego entre jovens 
brasileiros, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1514/317/09, ituação de desemprego entre 
jovens brasileiros ao Ministro Fernando Haddad, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1515/318/09, informações sobre sindicância para averiguar eventuais irregularidades 
cometidas referente à realização do Seminário Nacional de Educação, realizado em 
Fevereiro/2009, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1516/319/09, pedido de 
informações sobre a situação que se encontra o processo relacionado com a doação 
da COHAB ao município de uma área com benfeitorias localizada na rua Raimundo 
Kloeckner no bairro Sommer, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1517/320/09, pedido de 
informações sobre a situação que se encontra o processo relacionado com a área de 
8.960 m2 localizada na Avenida Antonio José Barlette, área essa que foi doado pelo 
DAER ao município de Carazinho, cfe. Lei municipal 6423/06, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1518/321/09, intensificar fiscalização em locais como o Terminal Iron 
Albuquerque, Vereador Marcos Soares – PTB; 1519/322/09, instalação de um 
semáforo, Vereador João Mafalda – PSDB. MOÇÕES: 1520/261/09, 
cumprimentos pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro, Vereador Marcos 
Soares – PTB; 1521/262/09, cumprimentos referentes aos 39 anos de 
fundação do Clube Atlético de Carazinho, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1522/263/09, proposição de autoria dos Vereadores Marcos Soares, Gilnei 
Jarré, subscrita pelo vereador Elbio Esteve, Sandra Citolin e João Mafalda, 
aprovada por unanimidade pelo Plenário deste Legislativo, na Reunião 
Ordinária realizada no dia 06 de julho, servimo-nos do presente para 
cumprimentar-lhe por pela passagem do “DIA NACIONAL DO BOMBEIRO” 
transcorrido no último dia 02 de julho, Vereadores descritos acima; 
1523/264/09, cumprimentos referentes a excelente cobertura jornalística e 
esportiva nos jogos da dupla Grenal, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1524/265/09, cumprimentos pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro na 
pessoa do Sr. Capitão Jorge Luis Michura Dutra – Comandante da Unidade, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1525/266/09, cumprimentos referente a 
posse da Sra. Verena Schardong, assumindo a presidência do Lions Clube 
Glória de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1526/267/09, 
cumprimentos referentes ao serviço prestado à comunidade ao senhor Irineu 
Graebin, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 1527/268/09, 
cumprimentos referentes à conquista do titulo de Mini Miss Carazinho a 
senhorita Beatriz Richter da Silva, Vereador José Jairo dos Santos – PP; 
1528/269/09, cumprimentos a Direção e funcionários referentes aos 38 anos de 
atividade do Supermercados Coqueiros, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1529/270/09, parabenizando a Direção e funcionários da Empresa Água e Luz 
pela comemoração de 8 anos de atividade em nosso município, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 1530/271/09, cumprimentos ao Corpo de Bombeiros de 
Carazinho, na pessoa do capitão Jorge Michura Dutra, extensivo aos demais 
componentes desta corporação, pela comemoração do Dia do Bombeiro, 
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Vereador João Mafalda. Presidente Leandro Adams, conforme acordo de 
bancadas não teremos hoje o intervalo regimental e também não teremos o 
grande expediente, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação 
dos requerimentos, moções e projetos. Requerimentos, convido a Sra. 
Secretária para fazer a leitura no número e autor dos requerimentos com 
exceção ao requerimento com pedido de informação que não é apreciado por 
esse plenário. Vereadora Sandra Citolin, requerimento número 1 do Vereador 
Leandro Adams, requerimento número 2 do Vereador Nélio Roberto da Silveira, 
requerimento número 3 do Vereador Nélio Roberto da Silveira, requerimento 
número 4 do Vereador Gilnei Jarré, requerimento número 5 do Vereador Felipe 
Sálvia, requerimento número 6 do Vereador Felipe Sálvia, requerimento 
número 10 do Vereador Marcos Soares, requerimento número 11 do Vereador 
João Mafalda. Presidente Leandro Adams, está em discussão os 
requerimentos. Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia, senhor presidente e 
senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na Casa do Povo na 
noite de hoje, em especial o Sr. Silveira, 11º Vereador, pessoa assídua que 
freqüenta a Câmara toda a segunda-feira, ao longo de vários anos eu tenho 
visto o Sr. Silveira aí nessa Casa, senhor presidente e senhores vereadores, eu 
vou me ater em requerimentos e indicações, porque nós não vamos ter o 
grande expediente hoje, em acordo de lideranças e dizer, eu pedi agora ao 
senhor presidente para que os jurídicos, me mostrem onde está no Regimento 
Interno que Vossa Senhoria tem dois dias de prazo, porque eu não achei, eu 
estou a muito tempo nessa Casa e eu não vi, eu sei que quando se recebe um 
projeto, o presidente tem 24 horas, me ajude Jarré se eu estiver errado, 24 
horas para despachar, o presidente da comissão recebe e dá ao relator, tem 
mais 4 dias, e no final dessa tramitação do projeto não se fala eu não vi, talvez 
eu me passei, eu não vi, gostaria que a Casa me mostrasse onde esta, porque 
não tem prazo, mas não veio ao caso o prazo mesmo, não vem ao caso o 
prazo, o que eu pedi, fora esse dois dias, eu pedi que se incluísse um 
requerimento verbal meu que incluísse no projeto, isso que eu pedi, era isso 
que nós tínhamos que discutir, esse de prazo do presidente ele podia dizer, 
olha, eu boto eu votação e depois passado de votação eu tenho mais dois dias 
de prazo, mas é que eu não achei ali, senhores vereadores entrou na noite de 
hoje e gostaria de agradecer em nome da Comissão de Justiça e Finanças os 
meus colegas Gilnei Jarré e o Eugenio Grandó, que, vou falar de dois 
processos, um que altera o padrão de desenhista no nosso município e outro 
da Somaic gente, eu quero dizer para vocês que vocês várias vezes me viram 
discutir aqui, pedir para que o prefeito mandasse um projeto de ajuda a essa 
creche e hoje entrou o projeto e nós vamos votar na noite de hoje, eu estou 
muito contente porque eu sei os vereadores também sabem da situação que 
passa essa creche a Somaic, então a gente cobra, cobra, e eu quero agradecer 
aqui de público também o prefeito que critiquei outras vezes e agora tem que 
agradecer e a gente como homem público, a gente tem que criticar mas 
também tem que elogiar quando o prefeito faz as coisas e na semana passada 
ou semana retrasada eu entrei com uma indicação senhores vereadores, 
pedindo que arrumassem a Bernardo Paz, que estava toda esburacada e feia 
mesmo a Bernardo Paz, e é uma rua que eu faço e tenho vários eleitores ali, e 
então como homem público, político tem que brigar pela aquelas pessoas que 
votam na gente, e quero agradecer aqui o Secretário de Obras, que arrumou e 
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esta arrumando, não está pronta ainda a Bernardo Paz, então aqui fica o meu 
agradecimento ao Secretário de Obras que esta arrumando essa rua e esta 
ficando bonita, também senhores vereadores eu nunca vi a farmácia, nossa 
farmácia lá no postão, do posto ali, com tanto remédio, eu quero que os 
senhores vereadores vão lá ver, eu cansei de brigar e pedi remédio, cansei de 
brigar e pedi aqui, e o Jarré dá risada porque sabe que é verdade mesmo né 
Jarré, viu está cheio de remédio, não falta remédio, não falta um item de 
remédio, porque eu estive lá e me mostraram, não sei se o doutor este lá 
também, doutor ? Então a gente tem que dizer, tem que dizer, eu cansei de 
briga no governo passado quando falta as coisas, este governo entrou faltou ? 
Faltou, mas agora estão pondo em dia e eu tenho que dizer que esta em dia os 
remédios e também senhores vereadores eu hoje entrou um oficio do Dr. 
Michael aí, com relação ao Parque  da Cidade e eu também entrei com 
indicação no mesmo sentido, nós não podemos senhores vereadores deixar 
que uma pessoa sem conversar com esta Casa comece a alardear que vai ser 
construído um Presídio ali no Parque Municipal, gente ali é uma área de 
preservação ecológica, foi criado aquilo ali para preservar e nada mais que eu 
brigo é porque o povão vai lá gente, é o meu eleitor que vai lá, é o eleitor de 
vocês que vai lá, aquele que não pode pagar um Comercial não pode pagar um 
Aquático, que não pode pagar um clube para ter o seu lazer, então hoje eu vejo 
no jornal e me preocupa que esse senhor esta levantando, querendo levantar a 
comunidade para colocar lá um Presídio, quando Passo Fundo, esta trazendo 
um Presídio Regional ali para a divisa de Carazinho com Passo Fundo, aqui 
perto de Carazinho e nós vamos querer estragar uma área que é de 
preservação ecológica botando um presídio ali eu tenho certeza, conversei com 
vários vereadores aí e a maioria é contra e nós temos que ser contra sim, tem 
tanta área para colocar o Presídio eu também sou contra ter o Presídio ali no 
meio da Vila Santo Antonio, sou contra também, eu acho que tem que sair dali, 
agora o que não se pode é colocar dentro do, tem um aparte vereador. 
Vereador Gilnei Jarré, então já que o senhor esta fazendo parte da base do 
prefeito, então peça para o prefeito ter um pingo de consciência e não mandar 
o projeto para a Casa, que no momento que ele estiver mandando o projeto 
para a Casa ele está consentindo que ele está a favor dessa troca de, desse 
investimento, então já mande ele segurar lá, no momento que ele mandar para 
a Casa o prefeito é favorável a esse absurdo a essa aberação, então já que o 
senhor esta fazendo parte da base, esta tendo quase que todos os pedidos 
atendidos, então faça esse pedido vereador em nome dos que não são 
atendidos da oposição, seja lá a forma que vocês interpretarem, ma faça esse 
pedido para que não mande para a Casa. Vereador Felipe Sálvia, o vereador 
Gilnei Jarré eu acho que esta se intitulando mãe Dinah ou Walter Mercado, 
mãe Dinah é aquela que adivinha as coisas, vereador, eu não faço base do 
governo nenhuma, agora eu tenho que dizer as coisas estão fazendo, seria 
incoerência da minha parte se eu não elogiasse as coisas boas, cansei de 
elogiar a Vossa pessoa aqui com os seus trabalhos, a gente tem que elogiar 
aquilo que é bom e criticar aquilo que é ruim, não seja mãe Dinah e nem Walter 
Mercado vereador, dizer para a Vossa Senhoria que eu já falei com o prefeito, 
já falei com o prefeito, pedi para que o líder do governo, esse sim, líder do 
governo o Vereador Rudi, intercedesse junto ao prefeito pedindo que ele não 
mande o projeto para cá, o Vereador Rudi me disse antes de viajar que ele não 
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mandaria projeto nenhum para cá, que ele não vai dar essa área para fazer o 
Presídio lá, então nisso eu já estou contente, mas nós vereadores temos que 
alertar o povo de nossa cidade e isso hoje conversando com o Eugenio Grandó 
lá fora e ele me disse uma pessoa que esta totalmente contra é o Dr. Michael, 
eu liguei para o Dr. Michael, doutor o senhor está contra isso? Estou totalmente 
contra isso vou entrar com uma ação popular, eu vou entrar com uma ação 
popular, diz o doutor Michael, se quiserem fazer um Presídio lá, e mandou um 
oficio para a Casa que foi lido aqui e todos os vereadores ouviram, então eu só 
estou pedido para que os vereadores fiquem atentos porque pode não ser 
naquela área mas pode ser numa área também que seja boa e nós vamos ter 
que resolver, que esse projeto vai ter que vir para a Casa, era isso. Presidente 
Leandro Adams, vereador Grandó. Vereador Eugenio Grandó, senhores 
vereadores, senhora vereadora, pessoas presentes na casa, seguindo a linha 
do vereador Felipe, de aplaudir o que é bom e criticar o que é ruim, eu vou 
criticar o que esta ruim, entrei com um pedido de informação essa noite 
pedindo cópia da sindicância que a Comissão Permanente de Sindicância do 
município fez para averiguar o que aconteceu no Seminário, eu fui o autor do 
Pedido de Informação, eu fui o autor da denuncia junto ao Ministério Público, 
qualquer leigo que pegasse aquela documentação via que tinha coisa errada, 
sito um exemplo, um banner que custa R$ 260,00 foi cotado a R$ 4.000,00, era 
fácil fui lá e pedi para cotar um banner da mesma metragem, do mesmo 
tamanho no mesmo local, quero dizer o seguinte, conheço os funcionários que 
fazem parte da Comissão Permanente de Sindicância do município, foram 
meus colegas durante oito anos, duvido, duvido, que esses funcionários 
participaram da sindicância, que fizeram realmente a sindicância, a informação 
eu tenho do Executivo Municipal é que a sindicância nunca ocorreu, aí começa 
a acontecer algo perigoso, o atual Secretário da Educação, de uma atitude, 
uma conduta culposa, passa a ter uma conduta dolosa, porque dizer que houve 
uma sindicância quando não houve a sindicância, porque eu não consigo 
acreditar funcionários de carreira, funcionários efetivos com experiência no 
setor administrativo da Prefeitura pegar toda aquela documentação e não ver o 
escândalo que era aquilo, onde que foi R$ 110.000,00 em coisas absurdas, R$ 
22.000,00 em camisetas, quando qualquer um sabe o custo de uma camiseta 
gente, então por isso eu fiz esse pedido de informação para averiguar se 
realmente houve sindicância, na minha opinião não acredito que tenha 
acontecido a sindicância e espero resposta do Executivo Municipal, quero 
repetir, sou um vereador fiscalizador, não sou um vereador ignorante, não voto, 
procurem os meus votos na Casa, dois projetos eu não votei até agora 
favorável, não vou votar o terceiro hoje, porque não concordo e sei que é ilegal, 
vai acabar no Ministério Público também, então é minha posição, eu não sou 
um vereador radical, um vereador mal educado, não sou um vereador brigão, 
não estou fazendo para ganhar cargo ou para participar do governo, só que eu 
sou um vereador fiscalizador, se a Secretaria da Educação no momento que eu 
levantei a denuncia nessa Casa junto com mais alguns dos vereadores tivesse 
instaurado a sindicância e a Prefeitura a Secretaria da Educação tivesse 
encaminhado a denuncia para o Ministério Público, estaria tudo certo, mas para 
baixo do tapete, quero dizer que as vezes dá um desgosto até na gente, pode 
parecer bonito ser bom ser oposição, o melhor jeito de calar o Grandó, o 
melhor jeito de calar o Jarré, o melhor jeito de calar os vereadores da oposição 
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é não deixar rabo, é fazer a coisa certa, é fazer a coisa andar, porque enquanto 
não fizer a coisa andar e não fizer a coisa certa nós vamos ter munição todo 
dia e batem que a gente vai criando casca nas costas, como se diz lá para 
cima, o Felipe morou lá para cima, a gente vai virando cascudo, e quanto mais 
bate, mais a gente se destaca, é cômodo apagar eu ou o Jarré, nos deixar sem 
visibilidade nenhuma, é só fazer a coisa certa, nós vamos ter que vir aqui e 
vamos ter que aplaudir, só que esta fácil gente, esta fácil, porque todo dia tem 
uma confusão, queria agradecer, pedir desculpa por essa manifestação mais 
exaltada, só que eu não consigo entender terem tomado uma atitude 
preventiva a própria Secretaria da Educação, preventiva, investiga ele, corta na 
carne, podia ter feito isso, porque não fizeram. Vereador Felipe Sálvia, um 
aparte vereador? Vereador Eugênio Grandó, com certeza. Vereador Felipe 
Sálvia, o vereador só para lhe ajudar eu gostaria que o senhor estivesse no 
outro mandato aí, o senhor fazia parte do governo, mas eu gostaria que o 
senhor estivesse aqui, para ver a sua posição quando os pedidos de 
informações eram votados, daí eu queria ver se o senhor teria casca nas 
costas. Vereador Eugenio Grandó, eu tenho uma certeza que eu levo comigo 
a muito tempo e digo em qualquer lugar que eu vou, a eleição é vestibular, 
administração passada fez vestibular e rodou nas urnas, agora não vamos ficar 
discutindo o que aconteceu na administração passada ou nós vamos levar 
Carazinho para frente, é só isso que eu acho, nós temos que levar Carazinho 
para frente, não era vereador era jurídico, muitas vezes defendi, até pedido de 
informações que iam para lá, até que realmente tinha que fazer o meu serviço, 
o meu serviço era ser advogado e as minhas atribuições eram defender o 
cargo do prefeito, o meu cargo era político, fiz o meu trabalho da melhor forma 
possível, agora, nem tudo o que o Alexandre fez eu concordo, não acho que o 
Alexandre teve só acertos, acho que teve muitos erros, mas o prefeito era o 
Alexandre, o Grandó era um funcionário público que recebia para isso, 
obrigado. Presidente Leandro Adams, não havendo mais vereadores que 
queiram discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários se manifestem, aprovados por todos, convido a senhora 
secretária para fazer a leitura do número e autor das moções. Vereadora 
Sandra Citolin, moção número 1, Vereador Marcos Soares; moção número 2 e 
3, Vereador Gilnei Jarré; moção número 4, Vereador Eugenio Grandó; moção 
número 5 e 6,  Vereadora Sandra Citolin; moção número 7, Vereador Nélio 
Roberto da Silveira; moção número 8, Vereador José Jairo dos Santos; moção 
número 9 e 10, Vereador Elbio Esteve; moção número 11, Vereador João 
Mafalda. Presidente Leandro Adams, esta em discussão as moções. Não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem, aprovado 
por todos. Projetos, peço a senhora secretária que proceda a leitura do 
número, ementa e o autor dos projetos bem como o parecer da Comissão de 
Justiça e Finança. Presidente Leandro  Adams, consulto o plenário, questão 
de ordem Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia, gostaria senhor presidente 
de fazer um requerimento verbal para que menos os projetos que tem voto em 
separado ou tem emendas, esses outros sejam votados em bloco. Presidente 
Leandro Adams, está em discussão o pedido verbal do Vereador Felipe 
Sálvia. Não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem, 
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aprovados por todos. Vereadora Sandra Citolin,  Projeto de Lei 040/2009, 
autoria do Vereador Eugenio Grandó; obriga os hospitais da rede pública e 
privada a informar os idosos sobre o direito de manter acompanhante enquanto 
estiverem internados ou em observação e dá outras providências, parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, o presente projeto de lei é constitucional 
conforme parecer do jurídico da Casa, nada a opor quantos aos aspectos 
orçamentário e financeiro, portanto exaramos parecer favorável a tramitação da 
matéria, Vereador Gilnei Jarré relator e presidente, Vereador Eugenio Grandó 
secretário e Vereador Felipe Salvia membro; Projeto de Lei 074/2009, autoria 
Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento 
do Capsem, no valor de R$ 9.000,00, o presente projeto de Lei é constitucional, 
nada a opor quanto as aspectos orçamentário e financeiro, portanto exaramos 
parecer favorável a tramitação da matéria; Projeto de Lei 075/2009, autoria do 
Executivo Municipal, dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição para candidatos de baixa renda em concurso público municipal e 
revoga a lei municipal número 6971/09, o presente projeto de lei é 
constitucional, nada a opor quanto as aspectos orçamentário e financeiro, 
portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria; Projeto de Lei 
077/2009, autoria Executivo Municipal, autoriza a concessão de auxilio 
financeiro a União das Associações Comunitárias de Carazinho – UACC, 
abertura de crédito suplementar e transferência de recurso orçamentário do 
Legislativo para o Executivo, o presente projeto de lei é constitucional, nada a 
opor quanto as aspectos orçamentário e financeiro, portanto exaramos parecer 
favorável a tramitação da matéria; Projeto de Lei 079/2009, autoria Executivo 
Municipal, revoga a lei número 6953/09, parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, o presente projeto de lei é constitucional conforme parecer do 
jurídico da Casa e nada a opor quanto as aspectos orçamentário e financeiro, 
portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria; Projeto de Lei 
080/2009, autoria Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2009 no valor de R$ 644.650,00, o presente 
projeto de lei é constitucional, recomendado-se que projeto desta natureza 
obtenham a aprovação do Conselho Municipal do Fundeb, conforme parecer 
do Igam, além disso nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria; 
Projeto de Lei 081/2009, autoria Executivo Municipal, autoriza a abertura de 
crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 
50.000,00, o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros, portanto exaramos parecer favorável a 
tramitação da matéria; Projeto de Lei 083/2009, autoria do Executivo Municipal, 
altera o padrão do cargo de desenhista, o presente projeto de lei é 
constitucional, nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros 
portanto exaramos parecer favorável a tramitação da matéria; Projeto de Lei 
084/2009, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a concessão de auxilio 
financeiro a Somaic e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, 
o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros portanto exaramos parecer favorável a tramitação 
da matéria. Presidente Leandro Adams, está em discussão os pareceres da 
Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. Não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
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estão os contrários se manifestem, aprovados por todos, peço a senhora 
secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão da Ordem Econômica 
e Social. Vereadora Sandra Citolin, Projeto de Lei 040/2009 do Vereador 
Eugênio Grandó, o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do 
dia; Projeto de Lei 074/2009 autoria do Executivo Municipal, o presente projeto 
de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 075/2009, o 
presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 
077/2009, o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia; 
Projeto de Lei 079/2009, o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na 
ordem do dia; Projeto de Lei 080/2009, autoria do Executivo Municipal, o 
presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 
081/2009, autoria do Executivo Municipal, o presente projeto de lei esta apto a 
ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 083/2009 autoria do Executivo 
Municipal, o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia; 
Projeto de Lei 084/2009 autoria do Executivo Municipal, o presente projeto de 
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Leandro Adams, está 
em discussão os pareceres da Comissão da Ordem Economia e Social dos 
projetos, não havendo vereador que queiram discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, está em discussão os projetos como os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, Vereador 
Grandó. Vereador Eugenio Grandó, rapidinho só, pedir o voto dos colegas 
para o projeto de minha autoria que obriga hoje em Carazinho, por enquanto só 
o Hospital de Caridade depois o Pronto Socorro da Prontoclinica, enfim, o 
Pronto Socorro da Unimed que virá e a Unimed pretende transformar em 
hospital, estatuto do idoso é claro, determina que qualquer idoso internado pelo 
SUS ou não pelo SUS, enfim, qualquer tipo de internação tem direito de ter um 
acompanhante, mas um acompanhante em condições dignas, não um 
acompanhante socado em uma cadeira, que normalmente tem a mesma idade 
do idoso que lá esta internado, que fique sentado numa cadeira em noite fria de 
inverno que acaba ficando o acompanhante doente também, então o projeto é 
do sentido de o Hospital fixe em suas paredes informando o que diz o Estatuto 
do Idoso, que o Estatuto do Idoso determina que o acompanhante fique com o 
adoentado e que tenha acomodação digna, então é nesse sentido que as 
pessoas conheçam os seus direitos e que possam buscar a responsabilidade 
daqueles que não deixam, não cumprem com os deveres que tem no caso o 
Hospital por exemplo. Presidente Leandro Adams, não havendo mais, 
Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia, senhor presidente, senhores 
vereadores, gostaria senhor presidente de agradecer a Vossa Senhoria, por um 
recurso de R$ 4.000,00, nós estamos tirando do orçamento da Câmara, para 
darmos para a UACC, isto é bom ajudar os bairros e eu quando eu vi o projeto 
hoje a tarde gostei muito e não tinha lhe agradecido, também quero falar gente, 
sobre a revogação de uma lei minha, aquela lei que eu fiz e a um tempo atrás 
eu já falei sobre esse assunto aqui, que era isentar pessoal desempregado e 
aqueles que fossem fazer concurso público municipal para não pagar taxa de 
inscrição, prefeito conversou comigo e Alvará Sana, secretário, e me pediram, 
Sálvia nós vamos revogar essa lei por entender que o projeto não está certo, o 
projeto é inconstitucional, vão revogar? Mais tem que passar lá, lá na Câmara 
não sei se não vetar, derrubar o veto, ele disse não, nós vamos fazer um 
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projeto igual, fazendo um projeto de forma igual gente vai beneficiar igual, 
sendo o meu, do Pedro, do Juca ou do prefeito, o que eu queria está sendo 
contemplado nesse projeto hoje, o prefeito está mandando o projeto para cá 
igualzinho aquele meu, e daí sim não é renuncia de receita como ele disse, 
havendo renuncia de receita o projeto era inconstitucional, então eu fiquei 
muito contente e daí dizer Grandó que esse projeto teu é muito bom, é isso que 
nós vereadores temos que fazer, fazer projetos bons para beneficiar nossa 
comunidade, era isto. Presidente Leandro Adams, não havendo mais 
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os contrários se manifestem, aprovado por todos, 
senhora secretária proceda a leitura dos próximos projetos em destaque, em 
separado. Vereadora Sandra Citolin, Projeto de Lei 071/2009, autoria do 
Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo de Carazinho a firmar 
convênio de prestação de serviços para a formação continuada de professores 
da rede municipal de ensino, como a fundação Universidade de Passo Fundo, 
para a concessão de bolsas de estudo, voto em separado do Vereador Felipe 
Sàlvia, membro da Comissão de Justiça e Finanças ao referido projeto, o 
projeto hora analisado é constitucional pelas seguintes razões, da parte 
orçamentária existe previsão legal para este gasto e está alicerçado na rubrica 
citada no projeto de lei hora analisado, da viabilidade do projeto seja convênio 
ou contrato nada impede que seja apresentado de forma a requer a 
autorização legislativa pois o que não pode acontecer é ao contrário ter 
obrigatoriamente a necessidade de autorização legislativa e o Executivo 
implementar sem a autorização legislativa, da função social do projeto, o 
projeto esta amparado numa condições básica de melhoramento e 
aperfeiçoamento dos professores, pois independente de ser ou não obrigatório 
ter este mestrado ou não estar habilitado para exercer as funções a qual foi 
contratado a questão maior é dar uma melhor qualidade de ensino ao aluno 
Carazinhense, a questão abordada na empresa de consultoria Igam está 
equivocada quanto a analisar a viabilidade do projeto de é necessária ou não 
essa implantação e quantas pessoas deve atingir ou ainda que áreas devem 
ser proposto, não cabe a essa assessoria prever quem deve fazer essa 
análise, é o autor do projeto executivo, se o município não possui condições 
para atender a todos os professores que se faça parte deles este ano e parte 
pode ser implantada nos outros anos e assim por diante, por isso a questão de 
fazer sorteio conforme anexo da relação de nomes que inscreveram-se para o 
sorteio dos que poderão ter acesso ao mestrado não é ilegal e nem tampouco 
discriminatório, pois somente para fazer lembrar o sorteio e usado e aprovado 
em todos os níveis de concurso públicos inclusive do judiciário, ou seja, se 
fosse um critério ilegal não seria implantado em todas essas esferas, pois 
discriminatória seria se fosse a livre critério de escolha do prefeito ou do 
secretário, inclusive na conferência nacional de educação está prevista para 
varias entidades públicas dar aperfeiçoamento aos profissionais da área para 
proporcionar um melhor ensino e uma das formas é apresentada pelo projeto 
em análise, portanto opina pela constitucionalidade do projeto. Parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, o presente projeto de lei é inviável 
tecnicamente conforme pareceres do Igam e do jurídico da Casa. Presidente 
Leandro Adams, está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, vereador Grandó. Vereador Eugênio Grandó, conforme me 
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manifestei anteriormente vou votar de forma contrária ao projeto, acho que o 
Felipe fez uma parecer muito bem feito, acho que tirou leite de pedra vereador, 
porque foi bem feito mesmo o parecer, mas quero dizer que com a experiência 
que eu tenho que é um projeto que vai acabar lá no “capa preta” como se diz 
denovo, sorteio, existe sim é legal para desempate em último critério em 
concurso público, em último caso você utiliza sorteio, primeiro, apresentação 
de titulação, etc..etc.. e assim tem uma série de critérios objetivos, não pode a 
administração pública utilizar critérios subjetivos no passado esses mesmo 
critério foi usado para dar bolsa de estudo para estudantes no nível 
universitário aqui em Carazinho e acabou lá no Ministério Público, acabou lá no 
Judiciário e acabaram as pessoas sendo condenadas, é um pouquinho 
diferente? É, várias irregularidades eu vejo neste projeto, tais como, 
rapidamente, toda as professoras para a mesma área, nós vamos ter uma 
super lotação de mestres em uma área só, o que que isso vai trazer de 
benefício para o município para a carreira dos professores traz muitos 
benefícios, para eles irem embora para a iniciativa privada, não sou contra a 
qualificação de forma nenhuma, eu só queria que tivesse um critério de forma 
objetiva para que estes professores fossem selecionados a participar do 
mestrado, sorteio em administração pública não existe isso gente, outro que 
ninguém citou nem o Igam ou o jurídico da Casa, mas que eu participei, esses 
projeto quando eu estava na administração era para ter vindo um projeto 
idêntico a esse, e eu como jurídico dei o parecer contrário na época, até tenho 
guardado o parecer até hoje, assim como a DPM deu parecer contrário, que é 
órgão de assessoria jurídica do município, não é possível que enquanto a 
educação infantil do município esteja 100% implementada, que se custeie de 
qualquer forma cursos universitários, curso de aperfeiçoamento de nível de 
mestrado, doutorado para professores da rede pública municipal, se nós não 
tivéssemos nenhuma criança fora da escola, se nós não tivéssemos nenhuma 
criança a margem da educação infantil do município aí sim nós poderíamos 
estar investindo recursos nessa área, vivemos num país pobre, uma cidade 
pobre, num país em desenvolvimento, primeiro nós temos que botar o 
miserável, a criança dentro da escola, trabalhar com o material humano que 
nós temos no momento, com os professores com a qualificação que tem no 
momento, incluí a sociedade na educação, acabar com o analfabetismo, dá 
merenda para as crianças, da educação para as nossas crianças para depois 
sim nós pensarmos em dar mestrado e doutorado aos nosso professores 
custeado com o dinheiro público, não sou contra, repito, não sou contra a 
qualificação do professor, só acho que desrespeitam vários princípios da 
administração pública da forma que esse projeto veio para a casa, obrigado. 
Presidente Leandro Adams, vereadora Sandra. Vereadora Sandra Citolin, 
senhor presidente, senhores vereadores, público que está aqui hoje nos 
prestigiando, a imprensa, em relação a este projeto de mestrado, realmente 
vereador Felipe a sua, o seu voto foi bastante amplo e pegou aspectos bem 
abrangentes em relação ao que a secretaria pretende com o referido projeto, 
quanto a questão da educação infantil estar incluída a própria LDB, a lei de 
diretrizes e bases de 1996 ela dá condições de uma autonomia aos municípios 
para administrarem a questão dos recursos para a qualificação e cada 
município opta por aquilo que ele considera qualificação, em tempos passados 
nós tínhamos capacitações, o município oferecia capacitações, oferecia cursos, 
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oferecia palestras e entendia que estava qualificando, esse momento essa 
época, este governo entende que qualificar é aumentar  o nível de formação 
dos professores como 96% a 98% dos professores da rede municipal de ensino 
de Carazinho já tem curso de especialização então após uma especialização 
vem o curso de mestrado e após o curso de mestrado viria um doutorado e 
todos eles estariam enquadrados na lei como qualificação profissional todo 
funcionário seja ele professore, funcionário, auxiliar, ele tem direito a fazer uma 
qualificação em serviço paga pelo fundo federal  que o FUNDEB, então embora 
eu também reconheça que o projeto em alguns poderia ser conduzido de forma 
diferente acredito que ele é amplamente viável pela proposta que ele tem. 
Vereador Eugenio Grandó, aparte Vereadora? Vereadora Sandra Citolin, 
pois não. Vereador Eugenio Grandó, no dia 29/06/2009 foi o Vereador Felipe 
o Vereador Jarré recordam que nós remetemos o projeto para a Secretaria da 
Educação para alguns ajustes, Vereador Felipe e o Vereador Jarré lembram 
disto, no dia 29/06/2009 o Sr. Jairo Martins respondeu, manter o projeto na 
forma que se apresenta, ninguém era contra o projeto, eu não sou contra o 
projeto, não tem como ser contra a qualificação das pessoas, gente, sem 
querer julgar ninguém, ninguém aqui é criança, o Vereador Felipe tem 6 
mandatos de vereador, o Vereador Jarré tem experiência de outros mandatos, 
eu não tenho experiência de mandato de vereador, mas eu não acredito em 
sorteio em coisa pública, gente, vamos criar um critério objetivo, faz uma 
seleção das professoras interessadas, quem tiver a melhor nota encaminha-se 
para o mestrado, para sorteio gente? Sorteio na minha cabeça não entra, 
obrigado. Vereadora Sandra Citolin, é como eu disse vereador, alguns 
aspectos do projeto deveriam ter mudado sim, mas não é isso que desqualifica, 
acredito que não seja isso que desqualifica o mérito do projeto, essa é a 
questão, obrigado. Presidente Leandro Adams, vereador Felipe. Vereador 
Felipe Sálvia, senhor presidente, senhores vereadores, depois da bela 
explanação da professora e Vereadora Sandra, já disse tudo o que eu ia dizer 
aqui gente, nós não podemos as vezes, nós temos que olhar projeto da forma 
social, da forma que ele vai abranger, quando quase toda a totalidade de 
nossos professores já tem já são pós-graduados, depois disso vem o mestrado 
gente, o que foi feito lá, foi feito um sorteio sim, mesmo que tu não acredite 
Eugenio, foi feito um sorteio, conversei com vários professores, eles assinaram 
está ali, todos os professores assinaram a lista de presença e lá foi feito o 
sorteio, são 6 pessoas gente, que estão fazendo mestrado, 6 professores, 
como eu gostaria de ser ensinado mesmo no ensino fundamental, com 
professor com mestrado, como seria bom se Carazinho todos os professores 
tivessem mestrado, está acontecendo no país um seminário a nível nacional de 
educação e nisso senhores vereadores já se fala em o FUNDEB dá recurso 
federal, vir recursos para todos os professores fazerem mestrado e eu tenho 
que elogiar o governo do PSDB que começou a implantar estas coisas boas no 
nosso país de dar condições ao professor saber mais se aperfeiçoar mais e 
ensinar melhor os nosso alunos eu tenho que elogiar o prefeito Aylton, tenho 
que elogiar o Secretário da Educação, quando vem com um projetos destes daí 
mesmo que seja polêmico e nós estamos aqui senhores vereadores para 
discutir as polêmicas e votar coisas polêmicas eu fiz um voto em separado, 
demorei dois dias para fazer um voto em separado, não é fácil, eu não tenho a 
graduação que tenho o Vereador Eugenio, de direito, mas quando a gente não 
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sabe a gente procura saber, vai atrás, lê, procura saber, tirar informações com 
outras pessoas que saibam, e o voto gente, fiz o voto em separado com a 
maior tranqüilidade da minha vida como vereador, eu peço senhores 
vereadores que votem comigo que voto em separado que estão votando bem, 
muito obrigado. Presidente Leandro Adams, não havendo mais vereador que 
queira discutir o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se 
manifestem, aprovados por todos. Senhora secretária proceda com a leitura do 
parecer da Comissão Ordem Econômica e Social. Vereadora Sandra Citolin, 
Projeto de Lei 071/2009 de autoria do Executivo Municipal, o presente projeto 
de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Leandro Adams, 
está em discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem, aprovado por 
todos. Senhores vereadores o parecer de inconstitucionalidade foi aprovados 
por todos então fica prejudicado o projeto, não há como votar o projeto, mas o 
parecer que diz que é inconstitucional foi aprovado por todos, vereador Felipe. 
Vereador Felipe Sálvia, não faça isso que está fazendo, teria que botar o voto 
em separado. Vereador Eugenio Grandó, eu solicito que o jurídico se reúna e 
de um parecer até o final da sessão. Vereador Felipe Sálvia, Eu gostaria de 
pedir que o senhor iniciasse novamente a votação deste projeto, gostaria, é um 
pedido deste vereador. Vereadora Sandra Citolin, faço um referendo a 
solicitação do vereador Felipe. Vereador Eugenio Grandó, senhor presidente 
antes de botar em votação e voltar o projeto e qualquer coisa no sentido, 
solicito um parecer do jurídico da Casa para que se manifeste, no meu 
entendimento a votação foi válida e o projeto não pode ir a votação. Vereador 
Felipe Sálvia, sempre votaram voto em separado aqui dentro. Vereador 
Eugenio Grandó, eu concordo, o seu voto é certo, vereador Felipe o seu voto 
foi respeitado, o que foi colocado em votação foi o parecer da Comissão, o meu 
voto e do vereador Jarré, com o seu voto divergente, então o que foi aprovado? 
O parecer da inconstitucionalidade, como é que vai ser mudado isso? 
Vereador Felipe Sálvia, não, não senhor, não faz isso aí. Vereador Eugênio 
Grandó, se o jurídico me disser que eu estou errado eu vou concordar com a 
nova votação. Vereador Felipe Sálvia, senhor presidente que gostaria que o 
senhor colocasse em votação o requerimento para peça para que seja 
novamente votado o projeto de lei. Veredora Sandra Citolin, eu referendo o 
pedido do vereador Felipe. Presidente Leandro Adams, colega vereadores eu 
fui bem claro, o senhor pode pegar a ata aonde eu coloquei em votação o 
parecer da Comissão e Justiça, e esse plenário aprovou. Vereador Felipe 
Sálvia, primeiro o senhor tinha que ter pego o voto em separado em votação. 
Presidente Leandro Adams, então eu determino ao jurídico que vamos 
suspender a reunião em alguns minutos e que o jurídico me apresente uma 
solução para o caso. Iniciamos os trabalhos, peço que a senhora secretaria 
que proceda a leitura do parecer jurídico do fato ocorrido. Vereadora Sandra 
Citolin, parecer a cerca de incidente ocorrido durante a votação plenária do 
Projeto de Lei 071/2009 de iniciativa do Executivo Municipal e que segundo 
manifestação da maioria dos vereadores ocorreu em face da não compreensão 
do objeto da votação, a Comissão de Justiça e Finanças emitiu um parecer 
pela inviabilidade do projeto de lei, o parecer foi subscrito por dois dentre os 
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três membros da comissão, houve a apresentação de um voto divergente 
defendendo a viabilidade do Projeto de Lei apresentado, o presidente da 
Câmara após realizado os debates colocou em votação o parecer emitido pela 
Comissão de Constituição e Justiça, subscrito por dois de seus membros 
entretanto alguns dos vereadores acreditavam estar votando o parecer 
divergente emitido em separado, diante do conflito instalado houve pedido para 
que fosse realizado novamente a votação após os devidos esclarecimentos 
pela mesa, o artigo 140 do Regimento Interno, no artigo 140 inciso II, prescreve 
que: havendo duvida sobre o resultado o presidente pode  pedir aos 
vereadores que se manifestem novamente, estabelece ainda o parágrafo 4º do 
mesmo artigo que do resultado da votação simbólica qualquer vereador poderá 
requerer verificação mediante votação nominal, diante disso e tendo em vista 
que deve prevalecer a vontade real do legislador, opino pela repetição de todo 
o processo de votação do projeto de lei com a repetição discussão e 
deliberação, é o parecer. Vereador Eugenio Grandó, questão de ordem 
senhor presidente? Presidente Leandro Adams, questão de ordem vereador 
Grandó. Vereador Eugenio Grandó, eu quero a votação nominal do projeto, 
para fins de evitar nova confusão e novas duvidas no plenário. Presidente 
Leandro Adams, portanto, vamos repetir a votação, atenção senhores 
vereadores, conforme pedido pelo vereador Grandó vamos fazer nominalmente 
a votação, está em votação o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
Vereador Jarré, favorável ou contrário? Vereador Gilnei Jarré, favorável ao 
parecer. Presidente Leandro Adams, Vereador Mafalda? Vereador João 
Mafalda, eu sou contrário ao parecer da comissão. Presidente Leandro 
Adams, vereador Grandó? Vereador Eugenio Grandó, favorável a parecer.  
Presidente Leandro Adams, vereador Elbio? Vereador Elbio Esteve, contra. 
Presidente Leandro Adams, vereador Marcos? Vereador Marcos Soares, 
contrario ao parecer. Presidente Leandro Adams, vereador Nelinho? 
Vereador Nélio Roberto da Silveira, contrário. Presidente Leandro Adams, 
vereador Solinha? Vereador Solinha, contrário ao parecer. Presidente 
Leandro Adams, vereador Felipe? Vereador Felipe Sálvia, contrário ao 
parecer. Presidente Leandro Adams, vereadora Sandra? Vereadora Sandra 
Citolin, contrária ao parecer. Presidente Leandro Adams, portanto rejeitado o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças por 7 a 2, está em discussão o 
parecer em separado, em votação o parecer em separado do Vereador Felipe 
Sálvia, novamente em nominal vereador, vereador Jarré? Vereador Gilnei 
Jarré, contrário ao parecer. Presidente Leandro Adams, Vereador Mafalda? 
Vereador João Mafalda, a favor do parecer. Presidente Leandro Adams, 
vereador Grandó? Vereador Eugenio Grandó, o vereador Grandó vota 
contrário ao parecer.  Presidente Leandro Adams, vereador Elbio? Vereador 
Elbio Esteve, a favor. Presidente Leandro Adams, vereador Marcos? 
Vereador Marcos Soares, favorável ao parecer. Presidente Leandro Adams, 
vereador Nelinho? Vereador Nélio Roberto da Silveira, a favor. Presidente 
Leandro Adams, vereador Solinha? Vereador Solinha, a favor. Presidente 
Leandro Adams, vereador Felipe? Vereador Felipe Sálvia, favor do 
meuparecer. Presidente Leandro Adams, vereadora Sandra? Vereadora 
Sandra Citolin, a favor, portanto aprovado por 7 x 2. Vamos repetir a 
Comissão de Ordem Econômica e Social, senhora secretária proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Vereadora Sandra 
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Citolin, Projeto de Lei 071/2009 de autoria do Executivo Municipal, o presente 
projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Leandro 
Adams, esta em votação o parecer da Comissão da Ordem Econômica e 
Social, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Esta em discussão o projeto com o parecer 
em separado do vereador Felipe Sálvia aprovado e com o parecer da 
Comissão da Ordem Econômica e Social aprovado, não havendo vereadores 
que queiram discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão os contrários se manifestem, aprovado por 8 a 1. Senhora 
secretária proceda a leitura do próximo projeto, quero lembrar aos colegas e ao 
público aqui presente que estamos transmitindo ao vivo pela Radio Gazeta a 
votação na noite de hoje. Vereadora Sandra Citolin, Projeto de Lei 78/2009 de 
autoria do Executivo Municipal, altera a redação do inciso II do artigo 67 da Lei 
Municipal número 6652/07, emenda modificativa, artigo 1º, fica alterada a 
redação do artigo primeiro do projeto de lei 078/2009 que passará a viger com 
a seguinte redação: Artigo 67, inciso II – Pregados, colocados ou 
dependurados em arvores das vias públicas ou outros logradouros, nos postes 
telefônicos e nos para- brisas de veículos. Parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças, o presente projeto de lei com a emenda modificativa é constitucional 
conforme parecer do jurídico desta Casa, nada a opor aos aspectos 
orçamentário e financeiro, portanto exaramos parecer favorável a tramitação da 
matéria. Presidente Leandro Adams, está em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças com a emenda, não havendo vereadores que 
queiram discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os contrários se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora 
secretaria que proceda a leitura o parecer da Comissão da Ordem Econômica 
e Social. Vereadora Sandra Citolin, o presente projeto de lei com a emenda 
modificativa está apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Leandro 
Adams, está em discussão o parecer da Comissão da Ordem Econômica e 
Social, não havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem, 
aprovação unânime. Está em discussão o projeto com os pareceres e emenda 
já aprovados, não havendo vereadores que queiram discutir coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se 
manifestem, aprovado por todos. Vereador Felipe Sálvia, questão de ordem? 
Presidente Leandro Adams, vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia, 
esta questão de ordem senhor presidente só para deixar claro, que quando a 
gente pede a um vereador e qualquer vereador pode pedir na dúvida, e por 
causa disso que a gente tem advogado aqui dentro, se nós tivesse para a outra 
sessão e eu fiz o requerimento verbal para que a Vossa Senhora parasse a 
reunião, mas é parar para o tempo necessário até que os jurídicos dessem o 
parecer, eu tenho certeza que na outra reunião nós teríamos achado uma 
solução melhor para esse impasse que vai acontecer mais na semana que 
vem, sobre aquele requerimento e sobre a ata que vai ser votada, então eu fico 
aqui o meu pedido que Vossa Senhoria sempre na dúvida recorra como vez 
hoje ao jurídico desta Casa. Presidente Leandro Adams, vereador Felipe com 
todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, o outro projeto da sessão 
anterior ele garante ao presidente até 30 dias, que faz a pauta é o presidente e 
eu não tinha como botar em votação um projeto que estava com a comissão, 
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não estava disponível o projeto, então eu tenho certeza eu tinha parecer 
jurídico da Casa, parecer que foi passado para todos os gabinetes aonde dava 
razão ao presidente, então portanto eu entendo não tinha como fazer diferente 
se não estava a disposição da Casa o projeto e sim estava com a outra 
comissão e o pedido verbal eu entendo que seria correto se estivesse a trinta 
dias na Casa, daí independente de comissão o presidente teria que por em 
votação mas não foi o caso inclusive eu teria até 15/07/09 mas 
democraticamente colocamos hoje em votação e foi aprovado, 
democraticamente pelo bem da cidade pelo bem de nossa comunidade. 
Vereador Felipe Salvia, só para clarear gostaria de dizer, o senhor pode ter 
razão, mas se parasse a reunião aquele dia e senhor desse o parecer para os 
vereadores não haveria mais discussão é isso que eu quero dizer, na dúvida 
para a reunião pegue um parecer e dê para os vereadores, não depois que 
termina a reunião no outro dia mostrar o parecer do jurídico desta Casa. 
Vereador Eugenio Grandó, na sessão passada eu fiz um requerimento verbal 
para que o Secretário Municipal do Planejamento comparecesse até a casa 
fizesse um reunião informal mesmo com nós, com os 10 vereadores, que existe 
um projeto na Casa questão do zoneamento das oficinas mecânicas, enfim, no 
nosso município, até agora não obtive nenhum contato, então faço um pedido 
para os vereadores aí da bancada do PP que reforcem o pedido que o 
Secretário do Planejamento entre em contato com o presidente, marque um dia 
para nós podermos discutir, hoje à tarde várias pessoas procuraram eu, 
procuraram o vereador Jarré, estão preocupadas com essa questão, envolve o 
plano diretor do município, o Vereador Elbio, e é uma questão bem séria, então 
eu peço aí o pessoal do PP para o Secretário vir até a Casa conversar com a 
gente, que a gente tem a maior boa vontade de aprovar o projeto, só que a 
gente quer alguns esclarecimentos para a gente não votar algo que vai 
inviabilizar o emprego, a geração de emprego e fechar postos de trabalhos em 
nosso município, por isso a minha preocupação e o meu pedido que o 
Secretário do Planejamento, que eu acho um dos melhores, senão o melhor 
secretário do governo atual que compareça na Casa, vem fazendo um 
excelente trabalho, compareça na Casa para esclarecimentos, muito obrigado. 
Presidente Leandro Grandó, com certeza vereador Grandó, o vereador 
Nelinho o vereador Solinha vão repassar o seu pedido ao líder do governo que 
estará na próxima sessão e com certeza o secretário virá até essa Casa, nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente 
reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a 
ser realizada no dia 13/07/2009 às 18:45 hs. 
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