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Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de julho de 2009.............Ata 33 
 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quórum regimental, 
sobre a proteção de Deus declaro abertos trabalhos da presente reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia  20 de julho de 2009 
convido  o senhor Vereador Gilnei Jarré, para que proceda a leitura de um 
trecho da bíblia e que todos se posicione em pé; (leitura da bíblia); Presidente 
Vereador Leandro Adams; convido a senhora secretária para fazer a leitura 
do expediente da presente reunião. Vereadora Sandra Citolin; Convite da 
ACIC, CDL, Sindicato Rural, OAB e Sindicar, para o jantar palestra a realizar-
se no dia 20 de julho; Convite da Escola Getúlio Vargas para o I Seminário de 
Valorização da Vida, a realizar-se dos dias 22 a 24 de julho; Of. 1.667/09 do 
Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer, em resposta a OD 
1.277/09; Of. 040/09 da OAB/RS subseção de Carazinho, em resposta a OD 
1.673/09; Of. 1.666/09 do Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer, 
em resposta a OD 1.144/09; Of. 208/09 da Assembléia Legislativa, em resposta 
a OD 1.573/09; Of. do Sindicato Nacional dos Aposentados, em agradecimento 
ao apoio à causa da reposição dos benefícios dos aposentados; Of. 029/09 do 
Senado Federal, em resposta as ODs 1.411/09, 1.487/09 e 1.534/09; Convite 
EMEF Eulália Vargas Albuquerque para uma tarde de Conhecimentos e 
Diversidades Culturais, a realizar-se dia 23 de julho; Of. 357/09 da EMEF 
Eulália Vargas Albuquerque, solicitando confirmação da data de 27 de julho 
agendada para a 1° Etapa do Concurso “Ciranda de Letras”; Convite da JCI 
para participar da cerimônia de entrega de prêmios e encerramento do projeto 
Oratória nas Escolas a realizar-se 07 de agosto, além de informar que nos dias 
21 e 22 de julho será realizada nesta Casa, a Etapa Final do Concurso de 
Oratória 2009; Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 131.472,37; Of. 152/09 da Eletrocar, em 
resposta a OD 1.511/09; Of. 151/09 da Eletrocar, em resposta a OD 1.634/09; 
Of. 087/09 da Assembléia Legislativa, o qual encaminha material e convite para 
a divulgação do II Seminário Estadual da Cana-de-Açúcar e Etanol, a realizar-
se no dia 10 de agosto; Of. 153/09 da Eletrocar, em resposta a OD 1.270/09; 
Of. 147/09 do Executivo Municipal, em resposta a OP 133/09; Telegrama do 
Senado federal, em resposta a OD 1.543/09; Ofício do Ministério Público em 
resposta a OD 1.091/99; Telegrama do Ministério da Saúde informando a 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 217.012,33; Ofício do CDL, 
ACIC e Sindicato do Comércio Varejista, solicitando a liberação importância de 
R$ 2.000,00 destinada a promoção “4° Semana Espetacular de Carazinho”; Of. 
854/09 da Assembléia Legislativa, em resposta a OD 1.564/09; Prestação de 
Contas do Tribunal de Contas do RS, referente ao exercício de 2004; Ofício 
991/09 do DNIT, em resposta a OD 1.271; Of. 148/09 do Executivo Municipal, 
em resposta a OP 137/09; Of. 150/09 do Executivo Municipal, em resposta a 
OP 138/09; Of. 149/09 do Executivo Municipal, em resposta a OD 139/09; Of. 
1.711/09 do Legislativo Municipal,entregue ao deputado Ivar Pavan; Projeto de 
Lei n° 045/09 de autoria do Vereador Leandro Adams, que altera a redação do 
inciso II, II e IV do artigo 4 da Lei Municipal 5.278/99; Projeto de Lei n° 087 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de crédito Especial 
no Orçamento de 2009, no valor de R$ 249.600,00; Projeto de lei 088/09 do 
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Executivo Municipal, que inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/ 
PPA/2006/2009 e 6.859 – LDO/2009 e autoriza abertura de crédito Especial no 
Orçamento de 2009; Projeto de Lei n° 089/09 do Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura do Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no 
valor de R$ 1.200,00; Ao Excelentíssimo Deputado Estadual Ivar Pavan, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, senhor presidente, 
A Câmara Municipal de Carazinho pelo seu Presidente Vereador Leandro 
Adams e demais vereadores vem solicitar o seu empenho e colobaração no 
sentido de agendar reunião em Brasília junto ao Governo Federal para 
viabilizar a instalação de um novo e importante investimento no município de 
Carazinho, nesta importante audiência o presidente deste Poder Legislativo se 
fará acompanhar por algumas autoridades locais e pela direção da Cooperativa 
Central Oeste Catarinense Aurora Alimentos para apresentação do projeto de 
uma nova unidade industrial que pretende implantar no município de 
Carazinho, a viabilização da instalação da empresa no município representa 
concretização de um grande desejo de toda a sociedade Carazinhense, além 
de grande fator de desenvolvimento para o município e região, será um grande 
empreendimento que criará reais condições de desenvolvimento promovendo a 
diversificação dos meios de produção de toda a região, além do crescimento da 
cooperativa, empresa de notório e consolidado conhecimento no ramo de agro 
negócio na industria de alimentos, contamos com o seu apoio neste 
empreendimento. Presidente Vereador Leandro Adams, Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira, Vereador Estevão De Loreno, 
Vereador Paulino de Moura, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Rudinei 
Brombilla, Vereadora Sandra Citolin e Vereador Felipe Sálvia; Excelentíssimo 
senhores vereadores o Presidente Vereador Leandro Adams, solicita a 
antecipação da reunião ordinária do dia 20/07/2009 para às 16:00 hs do 
mesmo dia para que todo os interessados possam participar do jantar palestra 
com a presença do Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
na ACIC, Deputado Ivar Pavan, solicitamos a concordância dos senhores 
vereadores, Vereador Paulino de Moura, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador 
Erlei Vieira, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Estevão 
De Loreno, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Elbio Esteve, Presidente 
Vereador Leandro Adams. Presidente Vereador Leandro Adams;  passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções. Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem, eu só queria até para ajudar o colega o 
Vereador Elbio Esteve  ele queria incluir um requerimento na ordem do dia, 
seria isso, eu queria então pediria a Vossa Excelência se ele puder ir 
elaborando o requerimento para ser incluído na ordem do dia. Presidente 
Vereador Leandro Adams;  com certeza vereador. Vereador Paulino de 
Moura; obrigado. Vereadora Sandra Citolin; INDICAÇÕES: 1601/833/09, 
solicita restauração das lixeiras localizadas na Avenida Flores da Cunha, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1602/834/09, solicita para que seja 
providenciado com a maior brevidade possível à realização de melhorias na rua 
Salgado Filho no bairro Conceição, a mesma encontra-se intrafegável, 
Vereador Elbio Esteve  - PSDB; 1603/835/09, solicitando ao Executivo 
Municipal para que seja providenciada com a maior brevidade possível à 
realização de melhorias na Rua Fernando Ferrari no bairro Conceição, 
Vereador Elbio Esteve  - PSDB; 1604/836/09, solicita que seja providenciado 
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com a maior brevidade possível a realização de melhorias no calçamento da 
Rua Tamoios no bairro Conceição, Vereador Elbio Esteve  - PSDB; 
1605/837/09, solicita que seja providenciado com a maior brevidade possível a 
realização de melhorias no calçamento da Rua Sergipe, pois a mesma 
encontra-se em péssimo estado de conservação, Vereador Elbio Esteve  - 
PSDB; 1606/838/09, solicita que seja providenciado com a maior brevidade 
possível uma operação tapa buraco no asfalto da Rua Siqueira Campos 
esquina com a Rua XV de Novembro, Vereador Elbio Esteve  - PSDB; 
1607/839/09, solicita ao Executivo Municipal que efetue trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros nas Ruas Antonio Severo 
de Almeida e Ernesto Marchiori, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1608/840/09, solicita ao Executivo Municipal que efetue patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros nas Ruas Dag Hammarkoel e Padre 
Lendel de Moura no bairro São Sebastião, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1609/891/09, solicita ao Executivo Municipal a colocação de um quebra-molas 
na Av. Pátria em frente a Biblioteca Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 1610/842/09, solicita ao Executivo Municipal que efetue operação tapa 
buraco na Rua Silva Jardim no trecho entre as Ruas Ceará e Osvaldo Cruz, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1611/843/09, solicita ao Executivo Municipal 
reiterando construção de um canteiro separador de pistas para disciplinar o 
fluxo de veículos na Rua General Câmara e a Av. Pátria em frente ao HCC, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1612/844/09, solicita ao Executivo Municipal 
que efetue trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio nas Ruas 21 e 
Abril, Conde de Porto Alegre e Casemiro de Abreu, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1613/845/09, solicita o recolhimento de entulhos verdes na Rua Leonel 
Rocha no bairro Ouro Preto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1614/846/09, 
solicita recolhimento de entulhos verdes na Rua José de Alencar no bairro 
Borguetti, Vereador Paulino de Moura – PTB; sugere ao Executivo Municipal 
que estude o pedido das Servidoras Públicas concursadas para o cargo de 
Contínuo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1616/848/09, solicita para o setor 
competente que faça a colocação de uma placa de estacionamento dando 
prioridade à loja que está estabelecida na Rua Antonio José Barlette, 365, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1617/849/09, solicita para o setor competente 
que realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Rio Branco no 
bairro Glória em toda a sua extensão, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1618/850/09, solicita para o setor competente que execute operação tapa 
buracos na Av. Flores da Cunha trecho compeendido entre a Av. São Bento até 
a Rua Nilo Peçanha, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1619/851/09, solicita para o 
setor competente que execute trabalhos de melhorias no cruzamento da Rua 
Dona Júlia, Rua Clemente Pinto e Rua Alexandre da Motta, solicitação dos 
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1620/852/09, solicitação para que 
seja providenciada com a maior brevidade possível a realização de melhorias 
na rua XV de Novembro na parte sem calçamento, a mesma encontra-se 
intrafegável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1621/853/09, solicitação ao 
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente a instalação 
imediata de uma parada de ônibus, nas proximidades da esquina entre as 
Ruas Henrique Teodoro Schutz e Germano Napp, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1622/854/09, solicita mais uma vez que sejas tomadas providências 
urgentes quanto a construção de banheiros junto ao Terminal Rodoviário e 
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Praça Iron Louro Baldo Albuquerque, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1623/855/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Miguel Bueno de Oliveira no bairro Cantares, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1624/856/09, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Padre 
Gusmão no bairro Hípica, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1625/857/09, 
para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o reparo de uma 
parada de ônibus no Distrito de São Bento, em frente a borracharia, estrada 
que vai para Pinheiro Marcado, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1626/858/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Pedro Vargas, esquina com a Av. Pátria até se 
encontrar com a Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1627/859/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Alferes Rodrigo, esquina com a Av. Pátria, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1628/860/09, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeito o quebra-molas em frente ao colégio CAIC 
no bairro Pádua, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1629/861/09, solicita ao 
Executivo Municipal, que determine a Secretaria de Educação, que antecipe as 
férias dos alunos da rede municipal, eis que existe informação de alunos ainda 
em recuperação e conforme já determinado pela Coordenadoria Estadual, que 
a partir desta data, as escolas estaduais anteciparam suas férias no sentido de 
enfrentamento da situação epidemiológica da gripe A (H1N1), Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; 1630/862/09, solicita ao Executivo Municipal que 
juntamente com a Secretaria da Saúde, avalie a necessidade de determinar o 
cancelamento do IV Congresso Nacional de Educação e I Simpósio 
Internacional de Educação, no sentido de enfrentamento da situação 
epidemiológica da gripe A (H1N1), Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1631/863/09, solicita a construção de redutor de velocidade (quebra-molas), na 
Rua Marechal Floriano no bairro centro, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1632/864/09, solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, trabalhos de recolhimento de entulhos verdes no final da Rua 
Ângelo M. Gobbi, no bairro Sommer, solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1633/865/09, solicita ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente trabalhos de cascalhamento, compactação e 
melhoria no escoamento da água das chuvas na Rua Félix Guerra, próximo ao 
nº 379, localizada no bairro Operária / Winckler, solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1634/866/09, solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente operação tapa buracos na 
Avenida Flores da Cunha, frente aos números 2770 e 2962, localizada no 
bairro Glória, solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1635/867/09, solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de reperfilagem asfáltica no final da Rua Polidoro 
Albuquerque e partes da extensão da Rua Rio Negro, localizadas nos bairros 
Pádua / Floresta, solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1636/868/09, solicita para que seja providenciada com a maior 
brevidade possível a realização de melhorias na Rua Padre Réus, a mesma 
encontra-se intrafegável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1637/869/09, solicita 
para que seja providenciada com a maior brevidade possível a realização de 
melhorias na Rua Ianduí no bairro Operário, a mesma encontra-se intrafegável, 
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Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1638/870/09, solicita para que o Executivo 
Municipal determine a Secretaria de Obras que estude uma forma de concluir o 
restante da canalização das valas abertas no bairro São Lucas, solicitação dos 
moradores, Vereador Leandro Adams - PT; 1639/871/09, solicita para que o 
Executivo Municipal determine a Secretaria de Obras que estude uma forma de 
viabilizar o ensaibramento das Ruas Bentivi, Canarinho da Terra e Gralha Azul 
no bairro São Lucas, solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – 
PT; 1640/872/09, solicita ao Executivo Municipal para a contratação em caráter 
de urgência de uma equipe de saúde composto por médico, enfermeiro padrão 
e técnico de enfermagem por um período de quatro meses na triagem dos 
cidadões acometidos pela gripe A (H1N1). REQUERIMENTOS: 1641/330/09, 
Vereador Rudinei Brombilla, solicita na forma regimental, que após lido em 
plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, pelo falecimento do Sr. Hipólito Egreville Martins, transcorrido no 
último dia 14/07/09; 1642/331/09, Vereador Paulino de Moura, solicita que após 
lido e deliberado em plenário seja encaminhado oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétrica de carazinho S.A. – Eletrocar, Senhor Albano Erineu 
Keyser Filho solicitando ao mesmo seja realizada revisão na iluminação pública 
localizada na Avenida Flores da Cunha, rótula que dá acesso a Rua Dr. Eurico 
Araújo eis que a luminária apresentava defeitos no último final de semana e 
estava as escuras; 1643/322/09, Vereador Erlei Vieira, solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata e 
oficiado votos de profundo pesa a família do Sr. Antão Gonçalves dos Santos, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 06/07/2009; 1644/333/09, Vereador Erlei 
Vieira, solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em ata o oficiado ao Exmo. Sr. Isaias Forlin, Secretário do Conselho 
Municipal de Trânsito reiterando a solicitação que seja reposto o ponto de 
ônibus que havia em frente aos camelos, a população está reclamando que a 
distância entre os pontos ficou muito grande o que dificulta a vida dos usuários 
de transporte público, pois precisam caminhar muito mais para chegarem aos 
lugares desejados, sendo que em dias de chuva a situação é ainda pior; 
1645/334/09, Vereador Felipe Sálvia, requer na forma regimental, que depois 
de lido e apreciado em plenário, a Mesa Diretora desta Casa providencie com a 
maior urgência possível a liberação de consultas junto ao IGAM, por parte de 
todos os vereadores desta Casa. Para meu espanto, quando estive em Porto 
Alegre na última semana, e dirigi-me ao órgão que dá assessoria a esta Casa, 
para obter informações a respeito do Projeto de Lei que institui a contribuição 
para custeio da taxa de iluminação pública, fui informado por um funcionário da 
área comercial, de que as solicitações de consultas dos senhores vereadores 
estavam terminantemente proibidas e que informações quanto a projetos só 
poderiam ser repassadas aos servidores autorizados pelo senhor Presidente; 
1646/335/09, Vereador Elbio Esteve, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Departamento de Trânsito para 
que efetue melhorias na sinalização do asfalto da Avenida Flores da Cunha, 
parte que encontra-se em reforma, principalmente as pessoas que estão 
trabalhando na obra ficam expostos a todos os riscos principalmente de serem 
atropelados, sendo que neste trecho a sinalização que esta sendo realizada 
obra é muito fraca, não há presença de cones, cavaletes e outros os motoristas 
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que passam pelo local contam praticamente só com a visualização do asfalto 
esburacado e a terra jogada, a fita luminosa que foi colocada inicialmente já 
esta bem gasta, pedimos que seja providenciada maior segurança aos 
trabalhadores e pedestres, evitando assim que ocorra algum acidente 
desnecessário; 1647/336/09; Vereadores: Vereador Eugenio Grandó, Vereador 
Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira e Vereadora Sandra Citolin, requerem na 
forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado oficio do Poder Legislativo de Carazinho a 
Secretaria de Saúde do Estado, na pessoa do Secretário Sr. Osmar Terra, para 
que seja providenciado o mais breve possível, remessa do remédio TAMIFLU, 
pois Carazinho está hoje com mais de 10 casos sob suspeita, e estudos 
científicos mostram que o único remédio a produzir eficácia no controle da 
gripe suína ou gripe A (H1N1) é o TAMIFLU; 1648/337/09 Vereadores: 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira e 
Vereadora Sandra Citolin, requerem na forma regimental, que depois de ouvido 
o plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Ministério da Saúde, por meio do seu titular, 
Ministro José Gomes Temporão para que seja providenciado o mais breve 
possível, remessa do remédio TAMIFLU, pois Carazinho está hoje com mais de 
10 casos sob suspeita, e estudos científicos mostram que o único remédio a 
produzir eficácia no controle da gripe suína ou gripe A (H1N1) é o TAMIFLU; 
1649/338/09, Vereador Erlei Vieira, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Secretário de Saúde Municipal, 
para que tome providências conforme denuncia recebida pela ouvidoria da 
Câmara Municipal e encaminhada a Comissão de Saúde, que os usuários do 
Posto de Saúde do Hospital Operário reclamam que os serviços odontológicos 
prestados são inificientes, porque quando necessitam fazer restauração 
dentária no posto o material oferecido é de restauração provisória  ficando os 
usuários quase na mesma condição que chegaram; 1650/339/09, Vereador 
Gilnei Jarré, requer na forma regimental, que depois de lido em plenário, seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal com o seguinte Pedido de Informações: 
Relação das diárias concedidas aos agentes políticos (Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito Municipal e Secretários Municipais), bem como os servidores 
investidos em cargos em comissão e servidores concursados, no período de 
01/01/2009 até a presente data conforme o que segue: a) Nome do cargo, bem 
como o nome do servidor investido no mesmo; b) Destino da viagem; c) Valor 
da diária concedida no trajeto; 1651/340/09, Vereador Gilnei Jarré, solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, que seja enviado oficio reiterando a Centrais Elétricas de 
Carazinho S.A. – Eletrocar o Pedido de Informações solicitando relatório 
contábil do Setor de Contabilidade assinado pelo responsável técnico 
informando o que segue: A resposta do pedido de informação não foi 
satisfatória eis que se limita a informar que não existem dividas vencidas. 
Contudo, não informa o valor da dívida no período de 2002 até a presente data; 
1652/341/09, Vereador Elbio Esteve, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
estude a possibilidade de prorrogação da vigência da lei 6911/09 por mais 90 
dias, conforme informações de taxistas de nossa cidade, os mesmos não vão 
conseguir cumprir o prazo estipulado pelo lei, pela demora da liberação dos 
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documentos por parte dos órgãos públicos competentes; 1653/342/09, 
Vereador Elbio Esteve, solicita na forma regimental que logo após lido em 
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com o Pedido de 
Informações solicitando informações sobre os veículos IOW 0941 e IKP 8900 
da Secretária Municipal da Saúde conforme o que segue: Se os veículos 
encontram-se em funcionamento; Caso negativo informar motivo pelo qual os 
mesmos não estão prestando serviços para a comunidade; Seja informado se 
foi aberto sindicância para apurar eventuais responsabilidades dos danos 
ocorridos com os bens públicos; Fornecer cópias das licitações, dos empenhos 
e notas fiscais dos serviços realizados nos consertos dos veículos acima 
relacionados; 1654/343/09, Vereador Gilnei Jarré, requer na forma regimental 
para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio 
ao Conselho Municipal de Trânsito para que autorize a instalação de redutores 
de velocidade (tipo quebra-molas) na Rua Dr. Eurico Araújo esquina Rua 
Senador Salgado Filho, por ser uma via de alta trafegabilidade, de veículos 
motores e de pedestres. Além disso, oferece acessibilidade ao município a 
COTRIJAL e diversos bairros, e ainda especialmente por ser adjacência de 
escola, com fluxos constantes de crianças e adolescentes; 1655/344/09, 
Vereador Felipe Sálvia, requer na forma regimental, que depois de ouvido o 
plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Presidente da Eletrocar, solicitando que a exemplo 
do belo trabalho que foi feito pela empresa, com relação as placas contendo a 
identificação de ruas, seja feito também nas praças de nossa cidade, que 
sejam confeccionadas placas contendo a identificação das praças, pois a 
grande maioria dos locais destinados a estas áreas de lazer, são conhecidas 
apenas como “praça do Bairro Medianeira”, “praça do Hospital” por exemplo, 
onde a maioria das pessoas, mesmo os solicitação dos moradores das 
proximidades sequer tem conhecimento que o local possui um nome em 
homenagem a determinada pessoa, e que esta recebeu homenagem por ter 
prestado relevantes serviços a comunidade. MOÇÕES: 1656/284/09, Vereador 
Felipe Sálvia, solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho aos responsáveis pelo Projeto YACAMIM, e a 
Direção do Supermercado Economia, cumprimentando-lhes pela realização da 
Campanha de ação social, estabelecendo assim, conforme o objetivo do 
projeto, uma relação mais próxima entre a sociedade e o Programa, 
possibilitando que todos possa dar sua parcela de contribuição para o futuro de 
muitas crianças que participam deste projeto que tem conquistado o apoio e o 
incentivo de inúmeros segmentos da sociedade. Este trabalho solidário, é algo 
que sem dúvida alguma vem contribuído de forma muito positiva para 
afastarmos nossas crianças, as “estrelas” de situações que hoje abalam tanto 
as famílias e a sociedade, que é o consumo de drogas, principalmente o crack, 
por isso é tão importante parabenizarmos a todos que de um forma ou de outra 
contribuem com este Projeto lançando campanhas como esta do 
Supermercado Economia. Com certeza iniciativas como estas, merece o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal e de toda comunidade 
carazinhense; 1657/285/09, Vereador Felipe Sálvia, solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Presidente da 
OAB – Subseção de Carazinho, cumprimentando-lhes pela doação da 
Campanha do Agasalho realizada neste ano, ao Projeto Yacamim, pois este é 
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um Projeto que merece o apoio e a colaboração de toda a comunidade. A 
doação de agasalhos, calçados, cobertores que muitas vezes estão só 
ocupando espaço nos armários irá sem dúvida alguma fazer a felicidade de 
todas as crianças atendidas pelo projeto, bem como de suas famílias e isto é 
algo tão simples de ser feito por todos nós, algo que não tem preço ao vermos 
o quanto uma ação como esta transforma o semblante tanto das crianças que 
recebem as doações, como da equipe engajada no desenvolvimento do 
Projeto, um Projeto que deu certo e que merece nossa total 
credibilidade.Esperamos que o exemplo da OAB possa ser seguido por outras 
entidade e empresas de nosso município, não só com relação à doação de 
agasalhos, mas também com outras formas de colaboração, que acreditamos, 
serem sempre muito bem vindas; 1658/286/09, Vereador Felipe Sálvia, solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo a 
Coordenadora da CUFA/Carazinho e ao Grupo de Dança de Rua Art Break 
Crew, cumprimentando-lhes pela conquista da 1ª colocação na etapa gaúcha 
do Campeoanto Bradam – Brasil Breaking Dance, merecendo com isso o 
direito de representar o Rio Grande do Sul na etapa nacional do concurso. O 
trabalho deste grupo merece não só nosso reconhecimento, mas também total 
apoio da comunidade carazinhense, pois sem dúvida alguma também é um 
projeto que busca a integração de crianças e jovens de diferentes bairros 
visando à prevenção do uso de drogas e a violência. É com certeza um orgulho 
muito grande para Carazinho, o fato de que estarão nos representando a nível 
nacional, mostrando ao Brasil que em nosso município há pessoas que através 
desta dança, hip hop, fazem renascer a esperança de um futuro melhor, 
resgatando valores e contribuindo efetivamente para a construção da 
cidadania. Recebam o reconhecimento e o incentivo do Poder Legislativo 
Municipal e de toda comunidade Carazinhense que estará muito bem 
representada por vocês; 1659/287/09, Vereador Felipe Sálvia, solicita que, 
depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao proprietários da Empresa Tibola Contabilidade e CM 
Impermeabilizações Ltda, cumprimentando-lhes pela conquista do Prêmio 
Estadual de Qualidade em Atendimento Empresarial e Profissional, recebido no 
último dia 27 de junho, em Gramado. 

É dignificante para nosso município, que nossas empresas recebam este 
tipo de reconhecimento, pois demonstra que independente de sermos uma 
cidade pequena, estamos empenhados em alcançar metas que vise o 
desenvolvimento de nossa cidade e região através da qualidade do serviço 
oferecido. Estando Carazinho localizada em um ponto de entroncamento 
rodoviário, um dos maiores do sul do país, é estritamente necessário que 
possamos oferecer o melhor em qualidade, buscando o crescimento e o 
desenvolvimento de nosso município, e com certeza ele se dá também na 
forma de empresas que dispõe de qualidade na disponibilidade de seus 
serviços empresarias e profissionais, atraindo assim mais empresas, gerando 
empregos e produtividade. Recebam do Poder executivo Municipal de 
Carazinho, o reconhecimento não só por este prêmio, mas também e 
principalmente, pelo belo trabalho que vem sendo realizado e que os fez serem 
agraciados com esta distinção; 1660/288/09, Vereador Rudinei Brombilla, 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a empresa Tibola 
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Contabilidade em nome dos seus sócios – proprietários, Valdir Tibola e 
Guilherme Tibola e também a empresa CM Impermeabilizações Ltda em nome 
do seu proprietário Cláudio Marcelo Wndring pela conquista do prêmio “Master 
Estadual de Qualidade em Atendimento Empresarial e Profissional”, na data de 
27/07/2009 em Gramado/RS, prêmio que é dedicado as empresas que 
recebem o maior percentual de aprovação local, quando comparado a outras 
de nível estadual, com a participação da pesquisa de mais 97 municípios do 
Rio Grande do Sul; 1661/289/09, Vereador Felipe Sálvia, solicita que, depois 
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho à Equipe Campeã da Copa ULBRA DIÁRIO DA 
MANHÃ, que destacou-se pela grande atuação de seus atletas no decorrer de 
todo campeonato, merecendo sem dúvida alguma a posição conquistada jogo 
a jogo, pois mesmo enfrentando grandes equipes chegou a final para receber o 
título de campeã, cumprimentamos então, a toda equipe do BAIKA/ANDRIOLI, 
bem como aos representantes da equipe vice-campeã, OWERKIL/ATACADO 
BARBOZA/MULTIPONT, que merecem também o reconhecimento pela que os 
levou a grande final. Destacamos a importância da realização deste tipo de 
competição, que incentiva a pratica de esportes, mostrando aos nossos jovens 
que existem muitas maneiras de se afastar do vício, das drogas, da violência, 
principalmente através da educação e do esporte. Recebam então nossos 
cumprimentos também, através de ofício, a ULBRA e o DIÁRIO DA MANHÃ, 
que em uma bela parceria realizaram esta belíssima competição; 1662/290/09, 
Vereador Felipe Sálvia, solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado 
ofício de boas vindas do Poder Legislativo a Unidade da Nestlé Carazinho. 

Queremos salientar a grande importância da vinda desta Empresa para 
nossa cidade, uma das maiores do mundo no ramo de alimentos, pois será 
sem dúvida alguma um grande marco no desenvolvimento de Carazinho e 
região, assim como foi com a chegada da PARMALAT, que hoje despede-se 
de Carazinho com a certeza de ter contribuído com nosso crescimento ao 
longo de todos estes anos. Hoje, temos a alegria de podermos contar com a 
NESTLÉ, a alegria de com isso mantermos centenas de empregos, 
vislumbrando a criação de outros tantos, pois certamente estaremos todos 
contribuindo também para o crescimento desta grandiosa empresa, que poderá 
contar com a disposição de cada um de nós na missão de zelar pelo seu 
sucesso neste novo empreendimento que nos deixa imensamente felizes; 
1663/291/09, Vereador Elbio Esteve, solicita na forma regimental, que após 
submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio de 
cumprimentos a excelentíssima Sra. Deputada Federal Emilia Fernandes, pela 
comemoração do seu aniversário ocorrido no dia 18 do corrente mês; 
1664/292/09, Vereador Estevão De Loreno, solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando 
e desejando os mais sinceros votos de sucesso a nova unidade da Nestlé em 
nosso município; 1665/293/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a Sra. Iolanda 
Banunas, manifestando os nossos cumprimentos pela excelência na 
organização da 15ª Recepção às Prendas Estaduais - ITB, realizada nas 
dependências do Centro de Tradições Gaúchas Alfredo D’amore no dia 19 de 
julho de 2009. Fazer parte da família tradicionalista é muito importante, porque 
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participando dela aprendemos a lidar com as diferenças, criando assim um 
paralelo entre o passado, o presente e o futuro. Resgatamos os valores, 
ressaltamos a importância do convívio familiar e temos a oportunidade de 
conhecer pessoas dos mais variados segmentos. Ser prenda é uma 
oportunidade única, vivenciar o tradicionalimo com intensidade é uma 
conquista que precisa ser compartilhada. Ser tradicionalista exige que o 
sejamos continuamente, sem intervalos ou períodos determinados. Somos 
gaúchos em todos os instantes. Nossos parabéns e um fraterno e afetuoso 
abraço pelo sucesso deste evento; 1666/294/09, Vereadora Sandra Citolin, 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o Sindicato do Comércio Varejista de 
Carazinho, na pessoa do  Sr. Presidente Erselino Zottis e o Sindicato dos 
Comerciários de Carazinho, na pessoa do Sr. Presidente Ivomar de 
Andrade, pelo Dia do Nacional do Comerciante, comemorado dia 16 de julho 
de 2009. Nossos parabéns a todos os comerciantes do nosso município, 
empreendedores que movimentam a economia e mexe com a vida de todas as 
pessoas. Seja pelo volume de empregos que gera ou por permitir que as 
pessoas tenham acesso a bens e serviços de todos os tipos. Valorizar o 
comerciante é valorizar um forte traço da personalidade brasileira com 
otimismo, crença no amanhã e luta pela sobrevivência mesmo com as maiores 
adversidades; 1667/295/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 
SMEC, na pessoa do  Sr. Secretário Jairo Jair Martins e o Departamento de 
Cultura, na pessoa da Sra. Diretora Silvana Zirbes, pela excelência da  
organização e sucesso da programação do Projeto Cultura nas Quatro 
Estações – Inverno para Todos realizado de 16 a 19 de julho de 2009, com 
apresentações do Coral Municipal de Carazinho; Grupo de Danças do Instituto 
Giuseppe Garibaldi de Carazinho, participação especial do Grupo de Danças 
Folclóricas Folk di Cesiomaggiore da Província de Belluno – Itália, 
apresentação da peça teatral Gueto Bufo – SESC e  do Concerto com a 
Orquestra de Câmara Fundarte do município de  Montenegro; 1668/296/09, 
Vereadora Sandra Citolin, solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho 
parabenizando a Cufa – Central Única das Favelas de Carazinho na pessoa 
da Sra. Coordenadora Daiane Müller Silva e a Art Break Crew – Grupo de 
dança de rua hip-hop, pela conquista da primeira colocação da etapa estadual 
do Campeonato de Dança Bradan – Brasil Breaking Dance realizado em 
Canoas nos dias 26 a 28 de junho de 2009 e único grupo a representar o 
Estado do Rio Grande do Sul na Etapa Nacional do Bradan, no Rio de Janeiro. 
Nossos Parabéns pela conquista, grupo de dança o qual vem buscando a 
integração das crianças e adolescentes visando à prevenção de uso de drogas 
e a violência. Sendo um estilo de vida que resgata valores afetivos, 
conscientiza, transforma emoções e contribui para a construção da cidadania; 
1669/297/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, na pessoa do  Sr. 
Secretário Jairo Jair Martins e o Departamento de Cultura, na pessoa da 
Sra. Diretora Silvana Zirbes, pela excelência da  organização e sucesso da 
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programação do Projeto Cultura nas Quatro Estações – Inverno para Todos 
realizado de 16 a 19 de julho de 2009, com apresentações do Coral Municipal 
de Carazinho; Grupo de Danças do Instituto Giuseppe Garibaldi de Carazinho, 
participação especial do Grupo de Danças Folclóricas Folk di Cesiomaggiore 
da Província de Belluno – Itália, apresentação da peça teatral Gueto Bufo – 
SESC e  do Concerto com a Orquestra de Câmara Fundarte do município de  
Montenegro; 1670/298/09, Vereador Gilnei Jarré, solicita na forma regimental, 
que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao formando Elvis Mafalda, pela colação de grau pela 
Universidade de Passo Fundo – UPF no curso de Ciências da Computação, 
transcorrida no dia 17 de julho do corrente; 1671/299/09, Vereador Gilnei Jarré, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos ao formando Kely Dorigoni, pela colação 
de grau pela Universidade de Passo Fundo – UPF no curso de Ciências da 
Computação, transcorrida no dia 17 de julho do corrente; 1672/300/09, 
Vereador Elbio Esteve, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando a Sra. Liliana 
Chapuis, pela passagem de seu aniversário no dia 15 do corrente mês. 
Presidente Vereador Leandro Adams;  queremos registrar e agradecer a 
presença da imprensa, presidente PTB, Antonio Azir, Companheiro do Membro 
Diretório Municipal, Barcarlol e a assessoria do Presidente do Legislativo, Dino 
Giaretta, passamos agora para o intervalo regimental, estamos aguardando a 
chegada do Presidente do Parlamento Gaúcho que deve estar chegando. A 
todos os vereadores que recebessem os nossos convidados de hoje, em nome 
do Poder Legislativo, queremos agradecer ao Presidente do Parlamento 
Gaúcho em ter colocado em sua agenda a cidade de Carazinho, sabendo da 
agenda intensa que tem em nossa cidade de imediato vamos passar a palavra 
ao Deputado Ivar Pavan. Ivar Pavan; bom, boa tarde a todos e todas, quero 
saudar aqui os nossos vereadores o nosso Presidente Vereador Leandro 
Adams Adams, saudar aqui o nosso demais Vereadores o Vereador Elbio 
Esteve, o Vereador Estevão De Loreno, o Vereador Eugenio Grandó, a 
Vereadora Sandra Citolin, permitam que eu cite o primeiro nome para 
ganharmos tempo, o Vereador Gilnei Jarré, o Vereador Erlei Vieira, o Vereador 
Paulino de Moura, o Vereador Rudinei Brombilla e o Vereador Felipe Sálvia, 
saudá-los e agradecer a oportunidade de estar aqui e saúdo também o 
Presidente da COTRIJAL, o Nei Mânica, o Presidente da ASCAMAJA, o Valdir 
Kerst e saúdo as demais pessoas que prestigiam esta nossa visita aqui na 
Câmara de Vereadores de Carazinho, primeiro presidente quero agradecer a 
honra de poder estar aqui, encontrar toda a Câmara de Vereadores reunida, e 
poder fazer esta visita e ao mesmo tempo que tenho a honra de estar aqui hoje 
aonde faremos uma conversa, um debate com os empresários daqui da cidade 
de Carazinho e todo este tema do papel do Parlamento na sociedade hoje, e 
acredito que este é um tema que tem um significado extremamente importante 
e necessário nos dias de hoje, nós parlamentares precisamos nos dar conta 
primeiro que a sociedade tem uma enorme expectativa sobre o papel nosso, e 
segundo nós precisamos nos dar conta que o nosso papel de Parlamentar ele 
foi reduzido drasticamente no último período, eu tenho dito na minhas falas 
públicas que nós somos meros homologadores das decisões do Executivos e 
não por falta de capacidade iniciativa ou por qualquer outro motivo, é que em 
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um sistema presidencialista como nós vivemos a competência constitucional 
nossa é extremamente restrita, uma iniciativa,  qualquer iniciativa parlamentar 
que possa gerar qualquer tipo de despesa no Executivo nós temos a 
competência de dizer sim ou não através do nosso voto, porque a iniciativa do 
projeto depende do Executivo, qualquer mudança na estrutura administrativa 
do Estado, seja qualquer nível Federal, Estadual ou Municipal, portanto, para 
qualquer um dos parlamentares, a estrutura administrativa do Estado, a 
mudança dela é competência exclusiva do Executivo, e portanto se nós não 
podemos alterar a estrutura administrativa do Estado e não podemos gerar 
nenhuma despesas para o Executivo nós sobre o que mesmo? Para os 
Vereadores colocarem o nome da rua e nós parlamentares botar o nome da 
rodovia, eu não eu acho é um papel extremamente restrito se a gente se 
permitir a ficar apenas nisto, então nós enquanto Parlamentares Estaduais, 
pensamos que além, não que seja uma questão menor, discutir projetos como 
orçamentos, discutir projetos do Executivos das mais diferentes áreas, são 
questões importantes, porque a definição a adequação desta legislação ela é 
importante, nós também achamos que podemos ampliar o nosso papel para 
além de sermos meros fiscais fiscalizadores do Executivo e quando se fala 
fiscalização logo bate na cabeça de qualquer um dos cidadãos ver aonde é que 
tem problema no Governo, de desviou de recursos ou coisa similar, não ser 
fiscal do Executivo é um pouco além disto, é saber seus recursos que nós 
discutimos quando votamos o orçamento se eles estão chegando lá onde mora 
o cidadão, portanto nós como Parlamentares Estaduais fizemos muito debates 
com as nossas comissões em torno dos temas por exemplo: da saúde, para 
saber como é que chega a política da saúde, das nossas rodovias, as 
comissões diferentes comissões percorrem o Estado vendo lá como está a 
situação das rodovias, como está a situação da Educação, como é que 
funciona lá na ponta a Educação, como é que funciona as demais políticas, a 
política econômica, a política de geração de emprego e renda, enfim, para as 
diferentes atividades que foram definidas no orçamento do Estado, ver como é 
que esta política está chegando ao cidadão, para mim, isto para nós é mais 
importante do que querer fiscalizar lá a contabilidade do Executivo para saber 
se estar tudo certo, se tem problemas, porque nesta área que tem equipe 
profissional, quem tem estrutura capaz de fazer a fiscalização neste grau é 
muito mais o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Contadoria Geral do 
Estado do que nós mesmos Parlamentares, mesmo quando se pensa numa 
CPI, a CPI´s que é o maior instrumento que o Parlamento tem a sua disposição 
para fiscalizar, para investigar, para esclarecer dúvidas em torno de um tema 
para qual ela seja instalada, a gente percebe que temos grandes limites de 
fazer esta investigação, porque a nossa equipe, nós mesmos parlamentares 
temos o desafio de falar um pouco de tudo e que fala um pouco de tudo tem 
uma enorme dificuldade de aprofundar os temas entorno de uma tema exija 
uma especialização, a gente percebe por exemplo que o Poder Judiciário o 
Próprio Ministério Público se organizam em câmaras que vão tratar 
especificamente de temas de um tema para que o juiz possa se aprofundar ser 
um especialista naquela área para saber tratá-lo bem, e nós parlamentares e 
eu imagino que não muito diferente, eu nunca fui vereador, mas vereador ou 
deputado não tem diferenças apenas no espaço que atua, e tem dias que a 
cada cinco minutos eu troco de sala e troco de assunto, então imaginem que 
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durante o dia tem que falar de 10 ou 15 matérias ou temas diferentes um do 
outro, então nós somos grandes generalistas, e as vezes generalistas sem 
grande qualidade, então o nosso papel poderá ser reforçado, ganhar 
importância se a gente utiliza o espaço que temos que é um espaço 
privilegiado e muito disputado pela sociedade para fazer um diálogo para além 
dos temas dos projetos de leis que se votam dentro das casas legislativas, 
temos o desafio de estabelecer um diálogo do parlamento com a sociedade e 
nós nos desafiamos a isto, a sermos os grandes mediadores no interesses da 
sociedade junto aos governos, nós aqui no Estado, tanto do Governo Estadual, 
tanto do Governo Federal temos procurado fazer isto e temos conseguido 
estabelecer bons debates, boas agendas e temos conseguido produzir bons 
resultados, então acho o parlamento que é uma casa da política, a casa da 
pluralidade, a casa que eu tenho dito no parlamento não é o espaço no 
consenso, o parlamento é espaço da divergência, nós temos que ter a 
grandeza de saber que dentro da divergência que vai se constituindo os 
acordos para produzir alternativas que possam viabilizar a vida daqueles que 
nos mandaram para cá, daqueles que nos elegeram e que esperam o resultado 
nosso, se a gente fizer um debate apenas entre nós, apenas de uma bancada 
contra outra bancada, apenas de criticar, ser a favor ou contra os projetos do 
Governo ele é um debate importante e necessário mas insuficiente para 
reconstruirmos uma boa imagem no nosso parlamento, nós estamos 
oferecendo a nossa contribuição tenho a convicção que vocês aqui estão 
fazendo esforço para que isso ocorra e apesar dos nossos Senadores lá em 
Brasília não nos ajudarem muito neste período mas acho que se cada um de 
nós procurar fazer um trabalho sério uma reação positiva com a sociedade e 
trazer os problemas da sociedade, trazer e discutidos aqui e encaminhar, 
buscar encaminhar as soluções, acredito que estaremos dando uma bela 
contribuição para além de sermos os parlamentares que votam e aprovam as 
leis que vêem até a nossa casa, agradeço de estar aqui com vocês, este breve 
recado, depois continuaremos o nosso debate na nossa conversa mais, logo 
mais ali na ACIC, obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams;  queremos 
agradecer a visita do Vereador Irineu de Queiroz, de Getulio Vargas, o 
Presidente da ASCAMAJA, Valdir Kerst, Presidente Nei Mânica da COTRIJAL 
e o Presidente Josélio da ACIC, presidente Ivar nós mudamos o horário da 
nossa sessão, como apoio de todos os vereadores, indiferente de bancada, 
para receber hoje na tarde de hoje e agradecemos muito a sua visita na 
sociedade de Carazinho e agrademos por colocar na agenda da presidência do 
Parlamento Gaúcho a nossa querida Carazinho, agora eu convido os 
vereadores, todos os vereadores para nós entregarmos o oficio, nós temos o 
oficio Deputado Ivar que estamos pedindo a sua colaboração para nós 
construirmos uma agenda de trabalho junto ao Governo Federal, em um 
grande investimento, em uma mega investimento que é o investimento da 
Aurora na cidade de Carazinho, então convido a todos para nós fazermos, 
então em nome do Poder Legislativo farei a entrega ao Deputado, então 
considerando a agenda do Presidente do Parlamento em nossa cidade, vamos 
interromper os trabalhos para os cumprimentos e a despedida de nossos 
convidados de hoje. Reiniciamos novamente nossos trabalhos, conforme 
acordo de bancada não teremos hoje o grande expediente, ordem do dia, 
passamos agora para a apreciação e votação dos requerimentos, moções e 
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projetos, convido a senhora secretária para fazer a leitura do número e autor 
dos requerimentos. Vereador Gilnei Jarré, senhor presidente, solicita que seja 
colocado em votação em bloco requerimentos e moções e peço os projetos 
também, só tem uma. Presidente Vereador Leandro Adams;   está em 
discussão o pedido verbal do Vereador Gilnei Jarré, não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretária 
proceda a leitura do número e autor dos requerimentos. Vereadora Sandra 
Citolin; requerimento de número 2, Vereador Paulino de Moura, requerimento 
número 4, Vereador Erlei Vieira, requerimento 5, Vereador Felipe Sálvia, 
requerimento número 6, Vereador Elbio Esteve, requerimento número 7, 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira e 
Vereadora Sandra Citolin, requerimento número 8, dos vereadores: Vereador 
Eugenio Grandó, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira e Vereadora 
Sandra Citolin, requerimento número 12, Vereador Elbio Esteve, requerimento 
número 14, Vereador Gilnei Jarré, requerimento número 15, Vereador Felipe 
Sálvia. Presidente Vereador Leandro Adams;  está em discussão os 
requerimentos, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Paulino de Moura. 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, a 
imprensa aqui presente, jornal Diário da Manhã o Tio Pisca representando a 
Rádio Gazeta e Rádio Comunitária ao Romano é uma satisfação tê-lo aqui na 
Casa do Povo sabendo que está fazendo um bom trabalho com o Deputado e 
Secretário Marcio, continue fazendo este trabalho, ao Presidente do meu 
partido que hoje está feliz porque está de aniversário, está complemento mais 
um dia na sua vida e como diz o Vereador Gilnei Jarré, que este parlamento 
sem o Azir ele é diferente porque ele era polêmico, ele conhecia umas matérias 
que hora se discutia aqui, então, Azir tu faz falta, mas tem pessoas aqui que 
com certeza não vão te deixar decepcionado, senhor presidente, senhores 
vereadores, eu quero me pronunciar referente ao requerimento do Vereador 
Elbio Esteve, eu não gostaria de também de criar um pânico na comunidade, 
mas infelizmente tem que se tomar medidas drásticas, medidas que venham 
realmente a dar uma segurança para a População e o requerimento é que se 
pede para que o município contrate uma equipe provisória por 2 meses, 3 
meses para que possam dar um socorro, sim Vereador Elbio Esteve. Vereador 
Elbio Esteve; é porque a gente sabe Vereador Paulino de Moura que para um 
período determinado só, 3, 4 meses, depois o surto desaparece. Vereador 
Paulino de Moura; então nós precisamos e tem outros requerimentos pedindo 
ao Secretário de Saúde do Estado, Osmar Terra, ao Temporão, Ministro da 
Saúde do Governo Federal para que mande as vacinas para que possa 
amenizar a situação do nosso município, então eu entendo que é de suma 
importância e nós precisamos, realmente como homens públicos a Comissão 
de Saúde desta Casa se preocupou com isto, então eu entendo que nós 
precisamos sensibilizar o Executivo que mande este contrato temporário para o 
número de médicos, sim Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré; até 
para contribuir, a necessidade é tão grande e a preocupação não só da 
Comissão bem como todos os vereadores do município que estamos com 
quase, quase não, todas as escolas fechadas, eu sugiro  que o Executivo 
mande o projeto ainda amanhã e que façamos uma sessão extraordinária para 
esta contratação. Vereador Paulino de Moura; sim colega Vereador Rudinei 
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Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla; também para contribuir, eu hoje pela 
manhã teve uma entrevista pela imprensa do Secretário Municipal de Saúde, 
Pedro Santana de Morais, juntamente com o Prefeito Municipal Aylton 
Magalhães e as pessoas que escutaram a entrevista e acabaram divulgando 
que as aulas do município, acredito que do Estado vão ser suspensas e 
exatamente sobre esse requerimento que o Vereador Elbio Esteve colocou 
hoje, eles estavam se reunindo hoje pela parte da tarde para analisar e ver a 
possibilidade destas contratações. Vereador Paulino de Moura; eu pelo assim 
ao Vereador Rudinei Brombilla ao Vereador Estevão De Loreno é que 
terminando a sessão procure se comunicar com o Prefeito Municipal Aylton e 
que realmente faça isso, mande um projeto de lei em uma colocação 
extraordinária para que possamos votar sem remuneração, sem custo para o 
município, e aí sim eu acho que é uma ação onde o Governo realmente está se 
preocupando com a situação que hora está, então eu entendo que não adianta 
ficar no discurso, nós temos que falar com o Prefeito Municipal Aylton e pedir 
que ele mande no máximo amanhã a tarde ou no máximo quinta-feira de 
manhã para que nós possamos aqui votar e realmente ter esta equipe para que 
se possa fazer a prevenção desta gripe, para encerrar senhor presidente, eu 
queria pedir a Vossa Excelência de que este oficio entregue ao Presidente 
Assembléia, Ivar Pavan, se assim atendido, pelo Nei Mânica também, que o 
senhor faça a gentileza de convidar os líderes de bancadas para que lhe 
acompanhe até Brasília, porque esse assunto relacionado a Aurora todo os 
vereadores tem essa preocupação, esse vereador então fez alguns 
requerimentos para que a Aurora fosse visitada e Vossa Excelência está 
fazendo um bom trabalho, então eu peço que todos os líderes de bancadas 
possam lhe acompanhar nesta audiência se assim ela ocorrer. Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve. Vereador Elbio Esteve; 
senhor presidente, secretária, demais colegas, ex-vereador e presidente de 
partido e a platéia, realmente a preocupação é grande, para vocês terem uma 
idéia, eu trabalho na emergência, só hoje na parte da manhã foram 15 a 16 
pessoas que a gente teve que disponibilizar tempo para atender, a emergência 
do hospital está começando a ficar superlotada com esse tipo de coisa, então o 
que nós temos que fazer o que? Uma contratação, sugerir uma contratação de 
uma equipe multifuncional, médico, enfermeiro e um técnico para que possa 
realmente trabalhar só em cima disto, que ele faça triagem e que o Hospital 
receba apenas os casos graves, a gente algumas suspeitas no Hospital e 
espero que não venha a ter óbito por causa disto, então a gente precisa e a 
próprio Executivo tem que ter a consciência que a epidemia está aí, ela é grave 
e a gente não deve deixar de levar em consideração isso aí. Vereador 
Estevão De Loreno; hoje pela manhã nós estivemos lá no gabinete, não vai 
ficar só no discurso, já estão providenciando isto com o Secretário de Saúde o 
Prefeito Municipal e um responsável da área médica que ficou, acho que é o 
Doutor Werner se não me engano, já estão vendo isto para regular isto. 
Vereador Elbio Esteve; na verdade o Doutor Werner é o Presidente da 
Comissão de Infecção Hospitalar, nós tivemos uma reunião também dentro da 
Associação Médica, estava o seu Hélio, porque o clínicos, os pediatras e o 
presidente da comissão mais os membros da Comissão de Infecção Hospitalar, 
porque é grande a epidemia e a gente não está, não temos mais como 
controlar entendeu, o vírus já está no ar e nós temos que se precaver mesmo, 
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é muito importante os requerimentos que foram encaminhados para o 
Secretário e para o Ministro, porque a gente precisa disponibilizar o único 
remédio que até agora se sabe, que é o TAMIFLU, só que é caro e quem 
disponibiliza no momento é o Governo, então eu acho que é muito importante 
isto também. Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem, 
gostaria que o primeiro Vice Presidente assumisse os trabalhos para que eu 
tenho uma reunião agora no Diário da Manhã onde será apresentado o Projeto 
Aurora ao Presidente da Assembléia e aonde o Mânica nos falou que estaria 
nos aguardando, então para não atrasar a agenda dele eu pediria para que o 
Vice Presidente assumisse os trabalhos e também antes de sair queria 
registrar que ouvi atentamente o requerimento do Vereador Felipe Sálvia, e 
quero lhe dizer que tem o meu apoio que essa presidência quer transparência 
e vamos ver internamente o que está acontecendo para que isto não se repita 
mais, então passo os trabalhos ao Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei 
Jarré; dando continuidade aos trabalhos da tarde de hoje passamos a palavra 
ao Vereador Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó; senhores 
vereadores, senhora vereadora, público em geral, na noite de ontem eu 
concedi uma entrevista a Rádio Gazeta onde que na comemoração do Grenal 
o pessoal me ligou, perguntaram se está feliz com o resultado do Grêmio? 
Disse que estava feliz, mas estava muito preocupado, ontem durante o almoço, 
não é segredo para ninguém, meu Pai é um dos médicos mais antigo do 
município mais de 40 anos de exercício na profissão, chegou muito 
preocupado, que nesse período dele de profissão ele não tinha visto uma 
situação que nem essa que se apresentava, quero deixar bem claro que não 
estou criticando ou não vou criticar Governo, não vou criticar ninguém, porque 
isto não é uma questão de culpa deste ou daquele, é uma pandemia, o mundo 
tem recordação, acho que nenhum de nós que com a idade que nós temos 
hoje temos uma recordação de uma pandemia, mas o mundo vive uma 
pandemia, importante, de suma importância uma equipe, contratação de 
equipe como o Doutor Elbio falou, mas o que não pode faltar o remédio, o 
Vereador Felipe Sálvia trabalha com remédio sabe que o remédio existia em 
farmácias sabe que o Governo Federal pegou todo o estoque que existia nas 
farmácias do País contigenciou na mão dele e o Governo Federal está 
mandando para cada Estado e o Estado está iniciando por Secretarias de 
Saúde dos municípios, o que eu quero deixar claro, que não é culpa na esfera 
local, não é culpa de ninguém, que o tratamento no Brasil, isto não é eu que 
estou dizendo, tem fontes, dou documentação para vocês, o tratamento no 
Brasil está sendo mal conduzido, estão dando a medicação lá quando a 
doença já está avançada, segunda a recomendação da Organização Munial de 
Saúde nas primeiras 48 horas dá o medicamento, custa quase R$ 200,00 
medicamento, mas essa hora não tem que ver preço gente, o índice de 
mortalidade mundial é de 0,23 para 1.000, o Brasil já está no índice de 3 
pessoas a cada 1.000, vários médicos da Universidade de Federal de Santa 
Maria deram entrevista que está sendo conduzida de forma errônea o 
tratamento, então nosso pedido que a Comissão de Saúde eu assinei junto, 
quero pedir para todos os vereadores assinarem o pedido junto com nós é que 
não falta medicamento, importante nesse momento é não falta o medicamento, 
muito difícil conter a epidemia, quero fazer um pedido para os vereadores 
Vereador Rudinei Brombilla e Vereador Estevão De Loreno, Coqueiros 
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cancelou o Festival do Imigrante que ocorreria neste final de semana, 
Carazinho pelo que eu sei tem uma final de futsal feminino, que está esperado 
um grande público e um Congresso Internacional de Educação, é isso né 
Vereadora Sandra Citolin, então eu acho a Secretaria de Saúde tem que 
avaliar se não é hora de intervir e não deixar acontecer estes eventos, 
internacional deve vir gente de todo o Mercosul, Mercosul hoje é o maior foco 
da doença, então eu não sei se não é de proibir a realização dos eventos por 
hora, obrigado. Vereador Paulino de Moura; um aparte colega, até para 
sugerir ao Presidente da Casa o Vereador Gilnei Jarré no exercício, é de que o 
que se tente ou com a Comissão ou com alguns vereadores uma audiência no 
dia de amanhã, ou no máximo quinta-feira pela manhã com o Secretário Osmar 
Terra, que isso é uma coisa bem mais complexa, bem complicada porque não 
adianta nós ficarmos aqui no discurso, pedir via oficio, se realmente Carazinho 
está na situação está. Vereador Eugenio Grandó; vereador assim, hoje a 
tarde a Vereadora Sandra Citolin entrou em contato com o Osmar Terra e 
agora a pouco ela recebeu um retorno do Secretário Estadual da Saúde, acho 
que a noticia para Carazinho é boa que ela tem para nos dar, obrigado. 
Vereador Gilnei Jarré; com a palavra a Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; senhor presidente, senhores vereadores a imprensa, publico 
em geral, realmente hoje de manhã eu estava na escola trabalhando, na 
metade da manhã chegou a noticia de que ao término da manhã as escolas 
estariam começando o recesso, alegria foi geral de todos mas a preocupação 
foi muito grande pelo motivo, nós encerraríamos, nos começaríamos o nosso 
recesso na quinta-feira nas escolas estaduais e começou um pouco adiantado 
em função desta questão da pandemia que esta acontecendo, então eu 
acredito que a transparência deve ser também em todas as áreas, da área da 
saúde a população precisa saber o que esta acontecendo, tenho acompanhado 
as entrevistas do secretário, do Secretário de Saúde do Município, do 
Secretário Osmar Terra e eles tem colocado com propriedade tudo aquilo que 
eles falam as recomendações, mas realmente quando se tem casos em CTI, 
casos graves é porque já não é mais só mais uma gripe, vamos observar, 
vamos cuidar, é lógico que também não tem a questão do pânico, e talvez 
muitas vezes eles preservam um pouco a informação em função de não causar 
pânico, disse que hoje a tarde Carazinho já está com máscaras, com certeza 
estas também já não tem por aqui, porque hoje pela manhã conversando com 
algumas pessoas no final da manhã ali pelo meio-dia que procuraram 
mascaras, já não tinham mascaras nas farmácias, então é lógico que se quer 
evitar essas interpretações talvez de pavor, de medo e que vá fugir ao controle, 
mas conversei assim que cheguei conversei com o Vereador Eugenio Grandó 
eu o Vereador Erlei Vieira e Vereador Elbio Esteve somos da Comissão da 
Saúde, elaboramos um documento, liguei para o Secretário Osmar Terra, 
conversei, dei a situação que eu conhecia no município pela imprensa, ouvi 
entrevista do Prefeito Municipal Aylton, do Secretário Santana, ouvi a entrevista 
na TV também, então era as informações que eu tinha, mas em todas elas e 
não só daqui, há uma preocupação muito grande com o remédio TAMIFLU. 
Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega, e eu vou mais além também 
contra essa preocupação que a gente já sabe que devido a este período de 
inverno de frio o nosso HCC já está lotado e chegou a informação que o Posto 
3 hoje estava isolado lá é uma preocupação além da gripe A que está no nosso 
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município também a preocupação da superlotação do HCC, com um Posto 
isolado vai aumentar e ter maior dificuldade de leitos, então isso aí também é 
preocupante. Vereador Elbio Esteve; só uma questão de informação, e 
exatamente por causa da gripe, então tem que se isolar para atender os 
pacientes. Vereadora Sandra Citolin; então assim, por duas vezes desde o 
inicio da tarde até a metada da tarde mantive contato com o Secretário Osmar 
Terra, Vereador Paulino de Moura, passei um e-mail daquilo que tínhamos 
conversado por telefone e agora a pouco ele me deu retorno disponibilizando a 
quantidade necessário que o município acha necessário, para atender o 
município que é o TAMIFLU, liguei, o Vereador Estevão De Loreno estava junto 
comigo, Vereador Felipe Sálvia, para o Secretário Santana, amanhã eles tem 
uma reunião, então é importante colocar, fazer estas colocações, onde eles 
vão com a equipe técnica para ver qual é a quantidade de remédio que precisa 
ser disponibilizado, também até sem falar com o presidente a gente as vezes 
age por impulso, mas este impulso é preocupação mesmo, se fosse o caso nós 
colocaríamos também o carro da Câmara para buscar esta medicação, mas o 
Doutor Elbio nos colocou que tem essa medicação criteriosamente para os 
pacientes que estão contaminados, Doutor Elbio? Vereador Elbio Esteve; 
assim, a recomendação é que se trate, os pacientes graves, então, por isso os 
pacientes que internam que são considerados graves se busca medicação em 
Passo Fundo eles são liberados pelo infectologista em Passo Fundo. 
Vereadora Sandra Citolin; e agora o Dr. Pedro Santana me ligou, porque ele 
como Secretário da Saúde então, foi buscar informações junto ao Hospital e no 
Hospital eles informaram que não há necessidade então de ir hoje a Porto 
Alegre, porque eu acredito assim, que quando tem uma pessoa na CTI um 
segundo faz diferença o remédio, então se tem remédio o Hospital colocou que 
não há necessidade de ir hoje, mas que amanhã pela manhã após esta reunião 
eles estarão se dirigindo a Porto Alegre para receber este lote que o município 
necessitar, o Secretário Terra nos colocou que esta acompanhando o 
desenrolar das nossas condições aqui e a gente quer dizer que estamos 
atentos também as ações e achamos que as ações devam ser rápidas, não 
sou médica, não sou enfermeira, não sou da área da saúde, mas eu acho que 
quando uma pessoa está a crise que está o remedia na hora faz toda a 
diferença, obrigado. Vereador Gilnei Jarré; com a palavra o Vereador Felipe 
Sálvia. Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, em especial o ex-vereador 
Azir, a imprensa, Tio Pisca, Gazeta, Radio Comunitária, meu amigo Romano, 
assessor e secretário do Marcio Biolchi, muito bom assessor fui muito bem 
recebido pelo Romano em Porto Alegre, várias vezes que eu estive lá, isso é 
importante nós termos gente de Carazinho e gente boa lá, dizer aos senhores 
vereadores que realmente a preocupação com essa doença tem que ser, e eu 
vi a atuação da Vereadora Sandra Citolin ali fora agora quando ela ligou para o 
Secretário Osmar Terra onde já teve um retorno que tem o TAMIFLU, que é o 
medicamento que combate essa doença, tem, é só buscar, eu achei Vereadora 
Sandra Citolin que tinha que buscar hoje a noite mesmo, mas vão uma reunião 
amanhã para buscar, tudo bem, mas eu achava que tinha que buscar hoje a 
noite, se estamos é bom ter o remédio que realmente precisam, tem que ter na 
hora o remédio, mas se entendem que não tem necessidade, tudo bem, senhor 
presidente, não iria vir até a essa tribuna hoje a noite, estou gripado, não tenho 
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a suína, mas estou preocupado também, pouco de febre, mas assim gente eu 
vim a essa tribuna abismado porque pasmem senhores vereadores, na historio 
do Poder Legislativo desde que o IGAM nos dá assessoria Vereador Paulino de 
Moura, sempre que um vereador precisa buscar subsídios em Porto Alegre no 
IGAM, ele busca subsidio, chega lá e conversa sobre os projetos de lei, eu 
estava em Porto Alegre por outras coisas e fui até o IGAM buscar subsídios 
sobre o projeto da taxa de iluminação pública, para ver e quais cidades que 
tinham que tinham votado e estavam certos, mas para minha surpresa, o 
pessoal lá não quis me dar informações sobre esse projeto, nós não podemos 
dar, mas com ordem de quem? Me tragam aqui com ordem de quem que eu 
não posso, se eu sou vereador em Carazinho, não, nós só podemos dar  
informações para os dois advogados que é a Rita o Vedana e a Aline, nem 
para o Vereador Gilnei Jarré, nem para mim e nem para o Vereador Eugenio 
Grandó, que somos da comissão, isso não existe senhores vereadores, isso o 
Vereador Leandro Adams saiu agora porque sabia que eu iria vir até a essa 
tribuna reclamar e brigar, será que nós temos um Sarney com atos secretos 
aqui dentro, será que existe atos secretos nesta Casa também? Porque eu 
conversei por telefone com esse cidadão, meu colega, vereador, Vereador 
Leandro Adams eu estou em Porto Alegre, fale com o pessoal, não, não tem 
necessidade, não precisa, e agora ele sai para uma reunião, eu não gosto de 
falar gente nas costas de ninguém, vou falar na outra sessão quando ele 
estiver aqui, agora eu não vou deixar senhores vereadores, eu Vereador Felipe 
Sálvia, não vou deixar que vereador nenhum ditador, porque já foi dito nesta 
tribuna pelo Vereador Paulino de Moura, queira mandar com ato secreto essa 
Casa, essa Casa se eu sou um vereador, eleito pelo povo como todos vocês, o 
órgão que paga o IGAM, que é o órgão que nos dá assessoria é o povo, 
representado por nossos vereadores, até acho que os advogados tem que ter 
sim os pareceres, mas o vereador tem que ter, tem que chegar qualquer 
vereador desta Casa e buscar os subsídios para qualquer projeto de lei, eu não 
aceito isso aí e não vou aceitar nunca, se é pago pelo dinheiro do povo 
qualquer vereador tem que ter o que quiser saber sobre projeto de lei, também 
senhores vereadores eu gostaria de aqui agradecer ao Serjão que cuida das 
praças de nossa cidade, eu pedi para arrumar a praça Medianeira e pedi para 
arrumar a praça do bairro da ASMOPE, onde tem o pavilhão da ASMOPE ali, 
tá beleza gente e aqui eu tenho que elogiar, está bonito, foi bem arrumado 
essas duas praças e também pedi para arrumar a Bernardo Paz, a Bernardo 
Paz foi arrumado até quase lá na Medianeira, falta arrumar um pouco, mas foi 
também foi arrumada, eu sei que vários vereadores pediram, mas aqui eu disse 
o que tem que elogiar, o que está bom, está bom, quando eu tenho que falar 
que está ruim a gente tem que criticar, mas a gente tem que elogiar quando as 
coisas estão feitas, então eu agradeço a Bernardo Paz e as duas praças que 
foram feitas e muito bem. Vereador Gilnei Jarré; não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade, convido a 
senhora secretária para fazer  a leitura do número e autor das moções. 
Vereadora Sandra Citolin; moção número 1, Vereador Felipe Sálvia, numero 
2, Vereador Felipe Sálvia, moção número 3, Vereador Felipe Sálvia, moção 
número 4, Vereador Felipe Sálvia, moção número 5, Vereador Rudinei 
Brombilla, moção número 6, Vereador Felipe Sálvia, moção número 7, 
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Vereador Felipe Sálvia, moção número 8, Vereador Elbio Esteve, moção 
número 9, Vereador Estevão De Loreno, moção número 10, Vereadora Sandra 
Citolin, moção número 11, Vereadora Sandra Citolin, moção número 12, 
Vereadora Sandra Citolin, moção número 13, Vereadora Sandra Citolin, moção 
número 14, Vereadora Sandra Citolin, moção número 15, Vereador Gilnei 
Jarré, moção número 16, Vereador Gilnei Jarré, moção número 17, Vereador 
Elbio Esteve. Vereador Gilnei Jarré; está em discussão as moções, não 
havendo vereadores que queiram discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade as moções, peço a senhora secretaria que proceda 
a leitura do número e ementa e autor do projeto bem como parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças. Vereadora Sandra Citolin; relatório número 
007/2009, autoria, Legislativo Municipal, ementa: Relatório de Execução 
Orçamentária – Junho/2009, após análise do referido relatório esta comissão 
conclui que o mesmo está em conformidade com as normas técnicas da 
Contabilidade Pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste 
parecer, Vereador Gilnei Jarré, relator e presidente, Vereador Eugenio Grandó, 
secretário, Vereador Felipe Sálvia, membro. Vereador Gilnei Jarré; está em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo 
vereadores que queiram discutir o parecer coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, 
aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, está 
em discussão o projeto com o parecer já aprovado, não havendo vereadores 
que queiram discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o 
projeto, convido os vereadores para que se façam presentes na noite de hoje 
no jantar palestra com o Deputado Ivar Pavan, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, a partir das 19:00 hs o credenciamento, 
19:30 hs o jantar seguido de palestra,  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 27/07/2009 
às 18:45 hs. 
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