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Ata da Reunião Extraordinária do dia 25 de novembro de 2009.............Ata 54 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 25 de novembro de 2009, convido o Vereador Gilnei 
Jarré para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia);  convido a Senhora Secretária Vereadora Sandra Citolin para fazer a 
leitura da convocação da Sessão Extraordinária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
o presidente no uso de suas atribuições conforme regimento interno artigo 73 inciso V e 
VI convoca os Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária em regime de 
extrema urgência, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2009 as 18 horas na Câmara 
Municipal de Carazinho para tratar da seguinte ordem do dia, apreciar projeto de lei 
complementar nº 002/2009. Carazinho 25 de novembro de 2009. Leandro Adams. 
Presidente. Vereador Elbio Esteve, Vereador Felipe Sálvia, Vereadora Sandra Citolin, 
Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Eugênio Grandó, Vereador Estevão De Loreno, 
Vereador Paulino de Moura, Vereador Gilnei Jarré, Vereador João Mafalda; Presidente 
Vereador Leandro Adams; agradeço os colegas vereadores por se fazerem presentes 
nessa sessão extraordinária convocada de ultima hora mas de muito interesse do 
coletivo e muita relevância para nossa comunidade, ordem do dia, votação do projeto 
da reunião extraordinária, Senhora Secretária proceda a leitura do projeto; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin;  Of. nº  279/09 – GPC . Carazinho , 25 de novembro de 
2009. Excelentíssimo Senhor Ver. Leandro Adams, Presidente da Câmara 
M unicipal de Vereadores. Encaminha Projeto de Lei Complementar nº 002/09. 
Senhor Presidente:  Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto 
de Lei Complementar nº 002/09, desta data, o qual Dá nova redação ao artigo 36 
da Lei Complementar nº 115/07, que Cria o Instituto de Previdência dos 
Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho - 
PREVIC AR AZINHO, para apreciação sob Regime de Urgência. Exposição de 
Motivos: Justif icamos o presente projeto de lei, atendendo ao expediente recebido 
da presidência do Previ Carazinho com as razões constantes do mesmo, o qual 
anexamos cópia. Anexamos também cópia de Nota Técnica n.o 1.779/09 - 
Ava liação da Previdência Social na Prefeitura do M unicípio de Carazinho. 
PROJETO DE LEI COMPLEMEN TAR N° 002, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009. 
Dá nova redação ao artigo 36 da Lei Complementar nº 115/07, que Cria o Instituto 
de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Município de 
Carazinho - PREVICAR AZINHO . Art. 1° O artigo 36 da Lei Complementar n.o 
115/07 de 27/12/07, passa a viger com a seguinte redação: "Art. 36. A 
contribuição previdenciária de que trata o inciso X do artigo 27, de todos os 
Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, 
referentes ao financiamento do passivo atuarial, incidente sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, nos 
termos desta Lei Complementar, durante um período de 420(quatrocentos e vinte)  
meses, a contar da publicação desta Lei, se dará conforme o seguinte 
escalonamento: I - no exercício de 2010, alíquota suplementar de 21,70% (vinte e 
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um inteiros e setenta centésimos por cento); II - no exercício de 2011, alíquota 
suplementar de 27,30% (vinte e sete inteiros e trinta centésimos por cento); III - no 
exercício de 2012, alíquota suplementar de 32,90 % (trinta e dois inteiros e 
noventa centésimo por cento); IV - no exercício de 2013 até o exercício 2044, 
alíquota suplementar de 38,52% (trinta e oito inteiros e cinqüenta e dois 
centésimos por cento)." (NR) Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2009. ROJETO 
D E LEI COM PLEMEN TAR N° 002, DE 25 DE NOVEM BRO DE 2009. EXMO. 
Senhor PR EFEITO MU NIC IPAL DE CARAZINHO – RS. JUSTIFICATIVA. Através 
do presente solicitamos a V. Sa. a alteração da redação do Artigo 36 da Lei 
Complementar nº 115, de 27 de dezembro de 2007, que cria o 
PREVIC AR AZINHO. Anualmente o Calculo Atuaria l é encaminhado ao ministério 
da Previdência, desta forma, há a necessidade da Lei Municipal alterando o 
escalonamento para o f inanciamento do passivo atuarial, com o objetivo de obter  
junto ao Ministério o CR P Certif icado ele Regularidade Previdenciária. Documento 
este da maior importância para a liberação de recursos ao município; Presidente 
Vereador Leandro Adams; conforme determina o nosso regimento, não há 
necessidade do parecer das duas comissões por se tratar de uma reunião 
extraordinária, esta me discussão o pro jeto, Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, f uncionários, 
infelizmente não podemos nos omitir de falar a respeito desse projeto, quando na 
virada do ano, 2008/2009, quando ocorreu uma falha dentro da administração 
municipal, onde funcionários da casa não executaram pagamentos do 
parcelamento do IN SS da Codecar, fomos alvos de criticas dentro dessa casa, 
fomos alvos de criticas pe lo poder executivo, dizendo que por incompetência da 
administração passada,  estaríamos perdendo emendas de alguns deputados, 
inclusive eu, recebi ligação do deputado Cláudio Diaz, reclamando que nós 
teríamos perdido uma emenda proposta por esse deputado, as águas passam, as 
paginas viram, estamos ho je nos deparando com mais uma incompetência, 
incompetência essa que chegou ho je de manhã no setor de administração 
desesperadamente nossa presidente do Previ Carazinho, necessitando que seja 
aprovado um pro jeto para que não inviabi lize todo traba lho , Vereador Alemão, 
Vereador R udi, o Vereador Felipe Sá lvia , Vereador Leandro Adams, enfim, por  
telefonemas deste vereador, de emendas que trabalhamos pelo município, e bem 
trabalhado pelo município , para nós termos um Carazinho um pouquinho melhor, 
e se deparamos com a incompetência de certas pessoas colocadas em lugares 
errados, isso é inadmissível, e nós queremos registrar que nós, a Câmara de 
Vereadores, estamos fazendo novamente o nosso papel, poderíamos muito nos 
calar, o presidente se calar, e não fazer a reunião, deixar passar sexta-feira, 
chegar segunda-feira não ter o proje to,  não ter os documentos para serem 
enviados para liberação, aquele recurso do Beto Albuquerque , é Beto 
Albuquerque, Vereador Alemão, aquele recurso de um milhão? Busato, enfim, 
esse recurso, tem o da creche e tem o do aeroporto, enfim, esses recursos já 
poderiam estar disponibi lizados em nosso município, as obras, de repente 
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estarem até iniciadas, estamos correndo risco de perder as emendas, eu acho 
que esta na hora de nós ter um basta e ter pessoas competentes em alguns 
setores, nós estamos aqui para traba lhar, estamos aqui cobrando, nós estamos 
fazendo nosso pape l, inclusive nós Câmara, como papel não de executores, mas 
sim de legisladores, também estamos dando a nossa contribuição via recursos 
que estão sobrando dentro do nosso orçamento, nós estamos realmente 
aproveitando recurso e investindo em lugares realmente necessários, então isso 
cabe a nós realmente registrar e pedir com que tenham um pouquinho mais de 
atenção, que os deputados não estão brincando, porque tem municípios vizinhos 
que estão querendo os recursos que estão sendo disponibilizados ao nosso, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao primeiro vice-
presidente para assumir os traba lhos para que eu possa fazer uso da tribuna da 
casa do povo ; Presidente Vereador Gilnei Jarré; com a pa lavra o Vereador  
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Senhor Presidente, colegas 
vereadores, imprensa aqui presente , eu não posso f icar escondido atrás dessa 
presidência, num momento tão importante como esse, ho je o dia inteiro os anti-  
Lula, e os anti-Yeda, mais o Vereador Felipe Sá lvia, estiveram se articulando, 
para que essa sessão extraordinária saísse, e que nós aqui votasse esse projeto 
tão importante para a comunidade, nós estamos desde o dia primeiro de outubro, 
inabi litados em receber recursos federais, qualquer recurso, porque o município 
de Carazinho esta ilega l no ministério da previdência, e a oposição ferrenha, os 
anti-Yeda, e os anti-Lula, passaram o dia inteiro traba lhando, pensando em 
Carazinho, nós devemos esclarecer para a nossa comunidade, que se essa 
sessão não saísse ho je, não ia vir nenhum centavo para Carazinho, e se 
realmente nós quisesse fazer oposição, não realizaria essa sessão extraordinária, 
e também quando entrasse o pro jeto, cumprisse o regimento interno, esse ano ia 
ser votado no f inal do ano, ia prejudicar Carazinho, então eu venho a essa tribuna 
para dizer que nós somos oposição, mas somos uma oposição respeitosa e 
somos uma oposição com coerência, quero aproveitar a oportunidade , Senhor  
Presidente, dizer que esta sendo rea lizado em Carazinho um rodeio, rodeio de 
Barretos, tem vereador preocupado em distribuir dois mi l ingressos, dando uma 
de Papai Noe l, não é nove Vereador Alemão, que Papai Noel, agora é perto do 
final do ano, dando um a de Papai Noel,  e  um Papai Noe l injus to, um Papai Noel 
que para uma das crianças ele dá mais, para outras ele dá menos, tem vereador  
ganhando cinquenta ingresso, tem vereador ganhando dez, eu estive lá na 
prefeitura, tinha f ila para entrega de ingresso, em vez de estar preocupado com 
essa extraordinária, de organizar a extraordinária para nós resolver os problemas 
de Carazinho, nós estávamos preocupados com o rodeio de Barretos, distribuir  
ingresso, fazer uma política barata, fazer uma politicagem, e as coisas que 
interessam para Carazinho não, não tem pressa, eu também tenho que dizer que 
esse governo reservou para amanha a noite essa casa, para fazer uma reunião 
sobre casa popular, e ho je foi cance lado, por que vai coincidir com o Rodeio, 
então casa popular não é importante, importante é o rodeio, eu quero dizer para 
vocês que tomara que eu esteja enganado, e que não tem nenhum centavo de 
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dinheiro publico lá, eu tenho gente minha fotografando , não tem dinheiro para 
arrumar as ruas da cidade que esta tudo esburacada , mas se gastar um litro de 
óleo com maquina da prefeitura lá, eu vou denunciar, se tiver um KW de energia 
da Eletrocar, eu vou denunciar, eu acho importante esse rodeio, mas nós estamos 
brincando com as coisas sérias, casa popular não é interessante, dinheiro para 
arrumar os buracos não tem, então eu quero dizer que esse rodeio termina 
segunda-feira, e eu vou investigar, eu vou ver se tem dinheiro publico nesse 
rodeio, se tem dinheiro para fazer essa po lítica barata, tem que ter dinheiro para 
atender as coisas de Carazinho, nós estamos correndo o risco de perder milhões 
em projetos, e não tem ninguém cuidando isso, tem que a oposição cuidar disso, 
os anti-Lula e os anti-Yeda cuidar disso, então, eu quero dizer que eu fiz isso em 
nome de Carazinho, eu f iz isso para nós resolver os problemas de Carazinho, 
seria isso Senhor Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
devolvemos os trabalhos para o Presidente Leandro ; Presidente Vereador 
Lean dro Adams: Vereador Fe lipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor  
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, Ana Maria, sempre esqueço o teu 
nome, Mara Diário da Manhã, Tio Pisca radio comunitária, funcionários, realmente 
eu quero vir até essa tribuna dizer que, parabenizar o Leandro, presidente dessa 
casa, hoje pe la manha eu estava aqui, eu o Leandro, o Jarré e a Vereadora 
Sandra, quando nós recebemos o comunicado dessa reunião extraordinária, 
motivo de urgência, e a gente tem que falar mesmo, houve uma falha muito 
grande do executivo , e se não sai essa reunião, Senhores Vereadores e ouvintes, 
o município ia ficar sem essas emendas que tanto o Vereador Paulino de Moura, 
acho que todos os vereadores aqui tem emendas que gastaram com diárias para 
buscar recursos, recursos já prontos para vir e se não vieram foi por causa do que 
aconteceu, isso fechou, não tem como vir sem votar esse pro jeto, então eu quero 
dizer aqui, e disse com propriedade o Vereador Leandro Adams, ele do PT, o 
Jarré do PSD B, mas aqui nós não temos que ter oposição mesmo gente , a gente 
quando se elege, a gente não tem que pensar em oposição, tem que pensar na 
cidade, eu, quantas vezes, e eu me recordo, que o ano passado teve, e o Jarré é 
testemunha que eu cobrei desse problema do Barretos, eu cobrei, se tivesse 
dinheiro publico na distribuição de ingressos, mas eu gostaria que o Leandro falou 
da pessoa e não disse o nome, parecer que todos os vereadores estão 
empenhados nesse problema ai, então fica como se fosse o Alemão, se fosse eu, 
agora eu quero dizer para vossa senhoria que isso já aconteceu no passado 
Vereador Leandro Adams, aconteceu no passado distribuição de ingresso, não é 
só agora no governo Aylton, já aconteceu no passado, essa distribuição de 
ingresso porque a empresa que esta montando, ela distribui para o município 
porque o município deixa ela ocupar um bem publico que é o Campo do G lória, 
como deixaram ocupar o campo do Atlético no passado, e o povo eu acho que 
tem que ter um lazer, esse, é fora de série, eu não tive oportunidade de ir nesse 
show de Barretos, não fui o ano passado, mas é fora de série, agora o que não 
pode é nós criticar as coisas boas que o executivo, tanto o prefeito Alexandre 
trouxe, que começou com o show de Barretos foi o prefeito Alexandre, governo do 
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PSD B, que trouxe, e o povo gostou, gostou, foi uma coisa boa, e o Aylton copiou, 
porque o povo gostou e o povo gosta o prefeito tem que trazer, então o prefeito 
Aylton esta trazendo de novo o Show de Barretos para cá, eu acho que, me corrija 
Vereador Rudi se tem recurso publico, ou é somente uma coisa privada, o senhor  
tem um aparte só para esclarecer; Vereador Ru dinei Brombilla; um aparte 
colega vereador, foi enviado inc lusive aprovado por todos nós vereadores, por  
unanimidade, pro jeto de lei, autorizando o executivo um repasse no valor de 
quinze mil reais para o rodeio de Barretos, então o prefeito mandou um projeto de 
lei para a câmara, e foi aprovado por nós vereadores, autorizando a Fundescar a 
repassar esse va lor para o rodeio de Barretos, em contrapartida, o rodeio, a 
comissão organizadora do rodeio, repassou ao prefeito municipal e ao vice-
prefeito municipal dois mi l ingressos, não foi a nenhum vereador até então pelo 
que eu tenho conhecimento, a não ser, falaste bem, f ica no ar, qual vereador  
recebeu dois mi l ingressos, dois mi l ingressos foram entregues em mãos ao 
prefeito e ao vice-prefeito municipa l de Carazinho, que seria o va lor a mais do 
recurso que a prefeitura que estiver repassando, o valor do ingresso esta em 
torno de dez reais, dois mil reais, dois mi l ingressos daria em torno de vinte mil 
reais, então o que eu quero dizer que essa casa aprovou um projeto de lei,  e em 
contrapartida o município também, sem contar, colega vereador, esse ingressos 
que o prefeito repassou, a publicidade que também esta sendo feita junto com a 
Fundescar, com a prefeitura municipal, na televisão, na R BS, na TV Pampa, em 
cartazes, e também é um evento que movimenta a cidade, divulga a cidade na 
região, as redes hoteleiras também estão todas lotadas ai, vem os peões, então, 
no momento de f inal de ano, para que movimente a cidade nessa a legria, e eu 
quero deixar aqui até para ficar registrado nessa casa, o Vereador Rudi, não esta 
apoiando este rodeio, mas a pessoa física do Rudinei Brombi lla esta sim apoiando 
esse evento, não só esse evento como qualquer evento que venha divulgar nosso 
Carazinho, então só para deixar registrado na casa do povo, que o vereador não 
apóia, mas a pessoa física apóias não só esse evento, como qualquer um que 
vier a Carazinho, que eu lembro bem, falaste bem, em 2007 esse evento foi um 
sucesso de publico, sucesso de pessoas, que esteve participando; Vereador 
Felipe Sálvia; muito bem vereador, somente para clarear, dessa verba eu sabia, 
mais verba fora isso, não tem, só para saber, é esse pro jeto de quinze mil? Mas 
esta claro, já explicou, quer explicar de novo? Somente para clarear Senhor  
Presidente, então para deixar registrado, que quanto ao evento eu não tenho 
nada contra, eu somente queria v ir a essa tribuna para falar sobre esse episódio, 
tomara Deus que não aconteça mais, de nós aprovar uma sessão extraordinária 
com os vereadores no mesmo dia para votar um erro, o secretariado do prefeito 
tem que f icar mais atento a essas coisas para que não aconteça no futuro mais, 
eu não sei, tomara Deus que nós não perca, que não chegue tardio esse pro jeto, 
que nós não aprove tardia, e nós não perca, porque isso não pode acontecer, eu 
acho que o prefeito tem que se cercar de pessoas realmente competentes, para 
que não aconteça mais isso, porque vai ser uma aberração, ho je eu vi na coluna 
da Nadja hoje ela citando as emendas dos vereadores, das pessoas que tem, dos 
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deputados que tem emenda para Carazinho , e é bastante emenda, é bastante 
emenda, bastante recurso, bastante dinheiro e tomara Deus, Senhores 
Vereadores, que Carazinho não perca isso por incompetência de certos 
secretários, era isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador  
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; qua l é a irregularidade? Papeis que estão 
errados, que não foram encaminhados? É falta de dinheiro? Não pagaram? Eu 
não consegui entender o que esta errado nisso ai; Presidente Vereador Leandro 
Adams; o município de Carazinho deveria entregar alguns documentos no 
ministério da previdência até 30 de março, não foi feito, o governo prorrogou até 
30 de julho, não foi feito, em 1º de outubro Carazinho ficou registrado 
inadimplente, e eu tive essa informação privilegiada porque eu via muito anuncio 
de verba e eu liguei para Brasília, para o pessoal do PT, eu queria saber o que 
era verdade, onde me disseram que não ia vir nenhum centavo para Carazinho , e 
daí nessa ida a Brasília eu e o prefeito Aylton, estivemos lá no ministério, o 
ministério esta empenhado, ele não tem interesse em pre judicar a cidade de 
Carazinho, daí ontem à tarde, ontem a noite chegou essa informação, que nós 
teríamos que votar esse projeto autorizando essa negociação, na verdade não é 
dinheiro Elbio, na verdade é documento, documentos, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa escrita e falada, Mara pe lo jorna l e radio Diário da Manhã, felicitar pelo 
seu aniversário, a Simone, Tio Pisca, eu não viria a essa tribuna, mas eu também 
estou cansando, eu também entendo que é muito erro, que a situação do governo 
atua l se não melhorar esse governo que eu tanto gosto, que eu quero apoiar, que 
eu entendo que eu deveria apoiar, porque o governo do Aylton é um governo 
identificado com as minhas raízes, das pessoas simples, das pessoas humildes, 
mas eu não agüento mais, eu não agüento mais, e eu não agüentando mais é 
bom me ter como amigo, porque no momento em que eu virar os arreios aqui 
nesta casa, não há quem me segure, porque agora na parte da tarde eu fui a 
Passo Fundo levar uma criança que vai ficar cega, oito, nove anos a criança, o 
governo, através da Secretaria da Saúde, não pode levar essa criança, tive que 
sair eu, com meu auto particular, com meu combustível, levar a criança lá, pelo 
amor de D eus, esse governo que eu quero representar? É esse governo que eu 
vou defender? Eu não estou dizendo aqui besteira, eu não estou dizendo aqui, eu 
estava muito revo ltado até alguns minutos, e eu estou a me pronunciar aqui com 
muita sapiência, e com muita calma, mas eu vou cansar, e quando eu cansar não 
adianta virem atrás porque não vou voltar nas decisões que eu tomar, vou chamar  
o meu partido ho je a tarde, em cima da decisão que eu tomar com o meu partido 
eu vou anunciar na segunda-feira aqui, e vou anunciar ao Senhor Prefeito 
M unicipal, relacionado aos recursos que estão em Brasília, é isso que esta me 
revo ltando, isso que esta me deixando triste, eu f iz três viagens a Brasília, ligo por  
diversas vezes a Brasília, o Deputado Luis Carlos Busato tem uma creche no 
va lor de um milhão de reais  para liberar, o deputado Busato tem duzentos e 
cinquenta mi l reais para liberar, o Senador Sergio Zambiasi tem cento e cinquenta 
mi l reais para liberar, isso do meu partido, e se esse recurso não vir? Se esse 
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recurso não for trazido nesse ano, será que no ano que vem vamos conseguir  
novamente? Então eu acho que realmente nós temos que fazer algumas 
avaliações e eu, como base de governo que sou, não vou f icar omisso a isso, eu 
vou levar até o Senhor Prefeito M unicipal, se não tiver as correções que eu 
entendo que tem que ter em secretarias, em diretorias, eu não sou PP, eu estou 
ajudando a administração do Prefeito Aylton, e não consigo mais, eu, que quero 
ajudar, que gosto do Aylton, entendo que o Aylton é uma pessoa corretíssima, 
fará um bom governo, mas do jeito que esta vai ser que nem a outra vez, ele não 
vai conseguir dar a volta por cima, porque ele esta ma l assessorado, Senhor  
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, relacionado ao rodeio, nós temos 
que começar a compreender nessa casa, e eu, graças a Deus, eu estou tentando 
e tenho conseguido ter essa maturidade, que a coisa funciona na forma que esta 
acontecendo hoje, o PSD B, através do Prefeito Alexandre, um bom prefeito na 
área administrativa, fez a mesma coisa no rodeio passado, ele deu os ingressos 
para quem ele queria dar, para vereador que ele queria dar, chegaram ao extremo 
de tirar o meu filho de um camarote que estava, para um do governo adentrar  
nesse camarote, e eu fiquei quieto até ho je, não fiz nada, não falei nada, e hoje é 
a primeira vez que estou fazendo, a mesma coisa no poder legislativo, a câmara 
funciona com a mesa diretora, eu agora estou também entendo que eu tenho que 
respeitar as decisões dessa mesa diretora, eu estou misturando porque eu quero 
dizer assim, G ilnei, rodeio é assim mesmo, ou qualquer evento que venha, quem 
esta no governo vai ter os seus ingressos, eu estou dizendo o teu governo, o 
governo que eu ajudei, fez isso, esse governo que esta aqui, esta fazendo isso, o 
outro que virá, vai fazer, não é correto, mas é o que acontece hoje, porque os 
ingressos foi locado para o prefeito municipa l, ele vai dar para quem? Ele vai dar  
para as pessoas que estão ligadas a ele, só isso que eu te peço, eu não nem 
querendo discutir contigo, só estou te pedindo que tu entenda isso, não, mas eu 
quero que tu entenda que funciona assim,desculpa, foi o presidente que falou, 
entenda, f unciona dessa forma, não deveria funcionar, mas funciona, mas eu vou 
deixar bem claro, acabei de falar com o prefeito Aylton alguns minutos atrás, eu 
não gosto de mentira, eu não gosto das coisas mal explicadas, e se continuar  
assim, eu tenho nojo daquele que me da um tapinha nas costas, ai queridinho, ai  
bonzinho, chega e me rasga no meio, eu gosto do G ilnei por causa disso, não, 
mas nós já somos amigos agora, mas o Gilnei é uma pessoa assim, se ele tem 
que dizer, ele diz, se ele tem que enfrentar ele enfrenta, e eu gosto de pessoas 
assim, que me enfrente, que eu possa enfrentar, para que a gente possa ter a 
certeza que aque la pessoa esta fazendo a coisa mais correta, então eu quero 
deixar registrado, saindo dessa reunião, estarei me reunindo com meu partido, 
vou ponderar com meu partido algumas coisas, e a decisão que nós tomarmos na 
tarde de hoje, eu comunicarei ao prefeito municipal do que nós vamos decidir, sim 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Paulino de Moura, 
como sempre vossa senhoria fala com sabedoria, sabedoria dos sábios, e disse 
com propriedade , eu estava em Brasília com vossa senhoria, quando vossa 
senhoria chorou no gabinete do Busato, dizendo que arreglasse, que arrumasse, 
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que mandasse, que arumasse a senha para entrar os recursos, e até agora não 
foi arrumado e estamos sujeitos a perder as emendas, disse também com 
propriedade que essa coisa de ingresso, isso é dos governos, quem esta no poder  
tem a beneficies do poder, quando vem um circo para cá, os circos distribuem 
ingressos para o  prefeito, sempre assim, sempre funcionou, há tempo que estou 
ai, sempre vi isso, e também falou com propriedade quando o senhor disse que 
não gosta de tapinha nas costas  e gosta que olhe no seu olho e fale a verdade ou 
fale, diga, esta errado, ou esta certo, o que eu tenho medo mesmo é dessa gente 
que me da tapinha nas costas quer me beijar, que eu não gosto, essa gente que é 
perigosa , quando eu falei aquele dia que essa câmara tinha cobra, estavam se 
criando cobras aqui, eu disse, esta mesmo, tem a jararaca, jaravel, mistura de 
jararaca com cascave l, estão se criando mesmo, a gente tem que começar a 
podar Senhores Vereadores, tem que começar a podar, isso com o tempo nós 
vamos começar a fazer isso aqui dentro; Vereador Paulino de Moura; eu quero 
agradecer ao presidente Leandro, dizer que eu já sabia dessa situação, até 
porque nós conversamos eu e o presidente Leandro da situação da inadimplência 
do PREVI, é muito triste, mas eu não vou mais me enganar ou ser enganado, ou 
nós mudamos a cara da administração, nós mudamos algumas pessoas que 
estão a trazer prejuízo ao prefeito Aylton, ou eu realmente estou saindo fora do 
barco, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador  
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos os presentes, queria 
agradecer a imprensa, as pessoas que nos prestigiaram, e convida a todos para 
irem no grande rodeio de Barretos, se alguém não tiver ingresso, o Vereador Rudi 
deixou dez no meu gabinete, cinquenta no gabinete do Fe lipe, e cinquenta no 
gabinete da Sandra, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião 
ordinária a ser realizada no dia 30 de novembro 2009 às 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    
                   Presidente                                                             Secretário  
 
 
 
 
 

A.L. 


