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Ata Reunião Ordinária 03 de maio de 2010.......Ata 21 
  
 
Presidente Vereador Gilnei Jarré: Havendo quorum regimental, sob a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 03 de maio de 2010. Convido o Senhor Vereador 
Erlei Vieira para proceder à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia). Convido o Senhor Secretário para ler a 
convocação do suplente. Secretário Vereador Élbio Esteve: Carazinho, 03 de 
maio de 2010. Convocação 13/2010. Convoco vossa senhoria, senhor Anselmo 
Britske,  para assumir na Câmara Municipal de vereadores no dia 03/05/2010 tendo 
em vista de pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia por motivos de saúde, 
conforme dispõe o regimento interno artigo 11, inciso 2º, alínea a desta Casa. 
Atenciosamente, Presidente Gilnei Alberto Jarré. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré: Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião. Secretário Vereador Élbio Esteve: Expediente 03 de maio de 2010: 
telegrama ministério da saúde informando liberação de recurso financeiro no valor 
de oito mil trezentos e noventa e quatro com vinte e um centavos. Edital numero 
04/2010 da ASCAMAJA convidando para participar da reunião ordinária dia 
07/05/2010. Oficio 021 da comissão de assuntos municipais da assembléia 
legislativa. Convidando para participar da audiência pública dia 11 de maio, com o 
objetivo de debater divergências na interpretação da legislação sobre estruturação 
de cargos na administração municipal. Oficio 05.45 da COBAP – confederação 
brasileira de aposentados e pensionistas em resposta a OD. 639/2010. Oficio 
703/2010 da câmara dos deputados em respostas aos ODs 533, 540 e 547/2010. 
Requerimento do senhor Armindo Gonçalves, presidente do Bairro Finckler e Lilia, 
solicitando um espaço desta casa para explanação das condições dos referidos 
bairros. Oficio 103/2010 do executivo municipal em resposta a OP 066/2010. Oficio 
104/2010 do executivo municipal em resposta a OP 065 de 2010. Oficio 104 de 
2010 em resposta a OD 510/2010. Oficio 105/2010 da Eletrocar em resposta a OD 
511/2010. Oficio dos correios em resposta a OD 532/2010. Correspondência da 
câmara dos deputados orçamento fiscal e seguridade fiscal informando os recursos 
do orçamento da união para o município no valor de três milhões, quatrocentos e 
setenta mil duzentos e um com cinquenta e cinco centavos. Correspondência da 
câmara dos deputados, orçamento fiscal e seguridade social, informando os 
recursos do orçamento da união empenhados ao município no valor de duzentos e 
quatorze mil seiscentos e trinta e três com treze centavos. Solicitação da Ordem dos 
músicos do Brasil para utilizar as dependências desta casa na data de 05/05/2010. 
Projeto de lei de autoria do Vereador Eugênio Grandó o qual torna obrigatória 
consulta aos conselhos tutelares e conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente no processo de elaboração de proposta orçamentária. Projeto de lei de 
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autoria do Vereador Anselmo Britzk o qual acrescenta itens e exclui parágrafos do 
artigo segundo, e altera o parágrafo primeiro do artigo quarto da lei municipal quatro 
mil, quatrocentos e trinta de 1993, de 30 de julho 1993. Projeto de lei de autoria do 
Vereador Leandro Adams o qual dispõe sobre a divulgação do valor da tarifa do 
sistema de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Carazinho e 
da composição do seu custo. Oficio 100/2010 do executivo municipal o qual 
encaminha projeto de lei 060/0 e cria cargo em comissão e função gratificada na 
organização administrativa básica do município. Oficio 102/2010 do executivo 
municipal o qual solicita extraordinária para apreciação dos projetos de lei 058/2010 
e 060/2010. Oficio 101/2010 do executivo municipal o qual encaminha projeto de lei 
061/0 que autoriza o poder executivo a conceder estímulos econômicos à empresa 
mecânica BR Diesel Ltda. Oficio 105/2010 do executivo municipal o qual encaminha 
projeto de lei 062/0 que dispõe sobre a criação do conselho municipal do 
desenvolvimento social e combate a fome. Oficio 106/2010 do executivo municipal o 
qual encaminha projeto de lei 060/0 que retira o projeto de lei 058/2010. Emenda 
modificativa ao projeto de lei 051/2010 de autoria do Vereador Gilnei Jarré. Emenda 
modificativa do projeto de lei nº 057/2010 de autoria do Vereador Gilnei Jarré. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pelo senhor secretário;  Secretário Vereador Elbio 
Esteve; indicações: 0861/520/10, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
que seja providenciada a sinalização com pintura na pavimentação asfáltica na 
AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente ao nº 2802, eis que somente a pintura no 
meio fio da calçada não impede que motoristas desatentos ocupem o espaço 
destinado às motocicletas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0862/521/10, oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine a Secretaria 
Municipal de Obras seja realizada a restauração (conserto) da rótula localizada na 
AVENIDA FLORES DA CUNHA com a RUA DR. EURICO ARAÚJO, eis que a 
mesma sofreu colisão e necessita ser reconstruída, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0863/52/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o 
Departamento Municipal de Trânsito providencie a recolocação das placas de 
sinalização na AVENIDA FLORES DA CUNHA, nos canteiros centrais, em frente 
aos números 4430 e 4586, no bairro Borghetti, em virtude de que somente os 
suportes das mesmas encontram-se nos locais acima citados, ficando os motoristas 
sem orientação quanto à permissão ou não de retorno, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 0864/523/10, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha, 
próximo Ao nº 3.627, localizada no bairro Broecker/Borghetti, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0865/524/10, solicitando ao executivo municipal que determine ao 
setor competente a construção da ampliação de infraestrutura da parada de ônibus 
localizada na Rua Pedro Vargas, ao lado da Escola Sorg, Bairro Centro, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0865/525/10, solicitando ao executivo municipal com 
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urgência que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos e 
reperfilagem asfáltica na Rua Ipiranga, localizada entre os bairros Glória e Hípica, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0866/526/10, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que em contato com o responsável seja providenciada a restauração da 
pavimentação com paralelepípedo na RUA TUPINIQUINS, nas proximidades do 
número 110, no bairro CONCEIÇÃO, tendo em vista que o calçamento foi retirado e 
necessita ser recolocado, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0867/527/10, solicita 
ao executivo municipal que determine ao setor competente para que realize 
melhorias no calçamento da Rua Minas Gerais, bairro Oriental, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0868/528/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente para que realize o asfaltamento da Rua Felix Guerra, Bairro 
Operário, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0869/529/10, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que realize melhorias no 
calçamento da Rua Mato Grosso, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 
0870/530/10, para que determine a secretaria de obras que seja feito operação tapa 
buracos na Rua Albino Gerhardt, Vereador Estevão De Loreno –PP; 0871/531/10, 
para que determine a secretaria de obras para que seja refeito o calçamento em 
frente à residência de nº 103, na Rua Venceslau Brás, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 0872/532/10 para que determine a secretaria de obras que seja feito operação 
tapa buracos na Rua da Paz, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0873/533/10, para 
que determine a secretaria de obras que seja operação tapa buracos na Rua Iwar 
Beckmann, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0874/534/10, para que determine a 
secretaria de obras que seja refeita a pintura do quebra molas situado na Rua Iwar 
Beckmann, em frente à escola Érico Veríssimo, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0875/535/10, Solicitando ao setor competente que seja efetuado um levantamento 
para verificar a possibilidade da reativação do Coral Municipal, em virtude da noticia 
do encerramento de suas atividades, que está causando uma grande repercussão 
em toda Comunidade, devido ao grande numero de admiradores da cultura do canto 
coral, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 0876/536/10, Solicito ao Executivo, que 
providencie com a máxima urgência possível o retorno da parada de ônibus que 
está localizada na Rua Siqueira Campos, em frente ao número 615, para o local 
onde a mesma encontrava-se anteriormente, em razão de que a mesma fica em 
frente a um estabelecimento comercial e atrapalha o acesso ao mesmo, Vereador 
Anselmo Britzk – PDT; 0877/537/10, Encaminhamos novamente solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível 
a pintura de uma faixa de segurança para pedestres na Rua São Tomé esquina com 
a Rua Leão XIII, nas proximidades da Escola João XXIII, Vereador Anselmo Britzk –
PDT; 0878/538/10, Encaminho para o conhecimento do Executivo Municipal o 
Programa  de Segurança e Educação de Trânsito do Ministério da Cidade– código 
do programa 5600020101060; Promover a redução de acidentes no transito e dos 
conflitos entre os diferentes modos de transportes e de circulação que interagem 



 

A.L. Página 4 18/5/2010  

nos ambientes urbanos, tornando-os mais agradáveis e adequados a circulação de 
todas as pessoas. Mais orientações para elaboração do projeto no site 
www.cidades.gov.br. Data fim recebimento de propostas 31/12/2010, Vereador 
Leandro Adams – PT; 0879/539/10, Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente a substituição da parada de ônibus na Rua Felix da 
Cunha em Frente ao Nº 400- por solicitação dos moradores , Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0880/540/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente os trabalhos de limpeza, manutenção e colocação de lixeiras junto 
ao prédio do IML – Instituto Médico Legal de Carazinho, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 0881/541/10, Solicitando ao Executivo para que determine a setor competente 
para que coloque bancos nos pontos de ônibus do Bairro Oriental para que os 
usuários do transporte coletivo possam esperar o mesmo com maior comodidade 
principalmente os idosos e as gestantes, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0882/542/10, Solicita ao Executivo municipal para que determine ao setor 
competente a colocação de um quebra molas Rua Alagoas, em frente ao Mercado 
Alagoas, no Bairro Oriental, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0883/543/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a viabilidade 
de que seja efetuado o termino do calçamento da Rua Coroados, entre as ruas 
Humberto Campos e Rua Ipanema, Bairro Operário, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 0884/54/10, Solicita para o Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que viabilize a construção de um quebra molas na Avenida Flores da 
Cunha próximo ao nº 3355, sentido bairro centro, devido ao grande numero de 
acidentes. Solicitação  dos moradores e comerciantes, Vereador Leandro Adams – 
PT; 0885/545/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a execução de serviço de patrolamento, cascalhamento e compactação 
na Rua Germano Napp, bairro esperança, Vereador Erlei Vieira- PSDB; 
0886/546/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que sejam realizadas melhorias no calçamento da Rua Machado de Assis numero 
100 até o numero 240, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0887/547/10, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente a realização de 
patrolamento e compactação na Rua Saldanha Marinho, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 0888/578/10, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que efetue a colocação de quatro tubos na Rua Padre Gusmão, 
em frente à residência nº 680, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0889/579/10, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feito serviço de cascalhamento na Rua Padre Gusmão, Vereador Elbio Esteve - 
PSDB; requerimentos; 0890/136/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho,  a Câmara dos Deputados na 
pessoa do Exmo. Senhor Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa 
do Exílio. Senhor Presidente José Sarney, aos Líderes de Bancada da câmara e do 
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Senado Federal, ao Presidente da República na pessoa do Exmo. Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Senador César Borges - PR/BA, autor do Projeto de Lei nº. 
194/2009. O qual altera a Lei nº. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para autorizar 
a dedução, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, dos 
pagamentos efetuados a plano de saúde contratado em benefício de empregado 
doméstico, manifestando nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto. O 
autor da proposta. Senador César Borges- afirmou que a medida, além de aliviar a 
sobrecarga do sistema público de saúde, proporciona à categoria compensação 
pela discriminação que sofre na legislação trabalhista e lembrou que os empregados 
domésticos não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao 
seguro-desemprego, como os demais trabalhadores. A dedução, limitada a um 
empregado doméstico por declaração de Imposto de Renda, é condicionada à 
comprovação da regularidade social das anotações na carteira de trabalho do 
empregado doméstico e de sua inscrição na Previdência Social. Esta proposta, será 
o incentivo à formalização de massa significativa de trabalhadores, com 
repercussão direta nas finanças da Previdência Sócia!O universo dos beneficiários 
potenciais, conforme o Senador César Borges, é em torno de seis milhões de 
trabalhadores domésticos, dos quais apenas um quarto tem sua relação de 
emprego formalizada. E o pagamento de despesas com planos de saúde dos 
empregados é prática disseminada no âmbito das pessoas jurídicas, residindo aí, 
portanto, mais uma discriminação contra os empregados domésticos. Certos da 
relevância da matéria aqui tratada, contamos com o apoio de nossos nobres pares 
para a aprovação desta proposição legislativa, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0891/137/10, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Câmara dos Deputados na pessoa do Exmo. Senhor 
Presidente Michel Temer, ao Senado Federal na pessoa do Exmo. Senhor 
Presidente José Sarney, aos Líderes de Bancada da Câmara e do Senado Federal, 
ao Conselho Tutelar de Carazinho, ao Ministério Público de Carazinho e ao 
Deputado Federal Paulo Henrique Lustosa - PMDB/CE, autor do Projeto de Lei n°. 
6938/2010, o qual dispõe sobre a reparação civil coletiva decorrente da exploração 
sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais e dá outras disposições 
protetivas dos direitos das crianças e dos adolescentes, manifestando nosso total 
apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos totalmente favoráveis à aprovação 
deste Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Paulo Henrique Lustosa em 
razão de que consideramos este instrumento importante cm face da dimensão que 
obriga exploradores de crianças a pagar indenizações e multas em decorrência de 
danos morais coletivos, como acontece, por exemplo, em situações de trabalho 
escravo. As indenizações e multas serão definidas pela Justiça do Trabalho, a partir 
de ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho. A proposta prevê ainda a 
responsabilização civil solidária de clientes, intermediadores ou qualquer outro 
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envolvido na exploração de crianças e adolescentes. Com efeito, a necessidade de 
o Parlamento Brasileiro criar um instrumento legal onde se defina a reparação civil 
coletiva derivada dos danos morais coletivos causados ao patrimônio da sociedade 
brasileira, em decorrência da exploração sexual, corresponde ao atendimento de 
duas ordens de vetores, uma internacional e outro interno. Certos da relevância da 
matéria aqui tratada, na medida em que é premente a necessidade de se proteger 
os direitos de crianças e adolescentes, especialmente nos casos de exploração 
sexual comercial, considerando as irreversíveis seqüelas dela decorrentes, bem 
como a impunidade que reina entre os seus exploradores. E assim agindo, os 
nobres pares na aprovação do referido projeto, estarão prestando um grande 
serviço à causa dos direitos humanos e consolidando a posição do Brasil, no 
cenário internacional, como país de destaque e de respeito. Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0892/138/10, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
do RS, na pessoa do Exmo. Sr. Giovani Cherini, ao Deputado Estadual, na pessoa 
do Sr. Márcio Biolchi - PMDB/RS e ao Prefeito Municipal de Carazinho, na pessoa 
do Exmo. Sr. Aylton Magalhães, manifestando nosso total apoio e comemoração à 
aprovação do Projeto de Lei nº 394/2009 de autoria do Poder Executivo, o qual 
autoriza o Poder Executivo a efetuar aumento no capital da Caixa Estadual S.A. - 
Agência de Fomento/RS. Neste sentido, o Deputado Márcio Biolchi, pela sua forte 
atuação e trabalho constante realizado frente à pasta da SEDAI desde julho de 2008 
a março de 2010, ressalta o aumento de R$ 38.616.259,00 no capital da Caixa/RS, 
onde o projeto de lei aprovado por unanimidade no dia 27 de abril de 2010, autoriza 
o Executivo a reverter créditos de juros sobre capital próprio relativos aos exercícios 
de 2007 e 2009, garantindo suporte para projetos voltados ao desenvolvimento 
econômico e social do Rio Grande do Sul. A Caixa Estadual S.A. - Agência de 
Fomento/RS, tem por objetivo promover o repasse de recursos necessários ao 
financiamento da atividade pública e privada, mediante concessão de créditos, 
principalmente para as regiões menos favorecidas do Estado, apoiando a pequena 
economia privada. Buscando também, através do financiamento ao setor público, 
(Prefeituras) o suprimento de recursos necessários a realização de projetos de 
caráter social e comunitário, principalmente aqueles que visem à geração de 
empregos e à melhoria das condições de vida das parcelas menos favorecidas da 
população. Importante destacar que a alavancagem operacional decorrente da 
capitalização ora proposta, ao mesmo tempo em que permite que a Instituição 
cumpra de forma efetiva sua missão de fomento ao desenvolvimento social, 
econômico e ambiental, promove como conseqüência direta e pelo seu efeito 
distributivo, o incremento na base tributária estadual repercutindo assim no aumento 
da sua própria arrecadação. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moções: 
0893/107/10, ofício em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, a equipe 
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ALISUL/CORREIO DO POVO os nossos CUMPRIMENTOS por terem se sagrado 
CAMPEÕES, nas categorias livre e máster na final do CAMPEONATO DE BOLA 7, 
organizado pelo SESI, evento este realizado entre os dias 06 a 24 de abril. 
PARABÉNS a equipe pela conquista do título, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0894/108/10, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem 
enxadrista ERIC MARINS CECCAGNO, PARABENIZANDO-O por ter conquistado a 
vitória na 2ª etapa CIRCUITO DE XADREZ RELAMPAGO, evento transcorrido no 
último dia 24 de abril. PARABÉNS ERCIC pela sua classificação nesta competição. 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 0895/109/10, A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Fundação Cultural de Carazinho 
- FUCCAR, parabenizando o Sr, Presidente Osmar Cordella, eleito por unanimidade 
para comandar a FUCCAR na gestão 2010/2012, no dia 28 de abril de 2010. E 
também parabenizamos a Ex-presidente da Fundação Cultural de Carazinho - 
FUCCAR, na pessoa da Sra. Alda Schipper, pelo trabalho prestado frente a esta 
renomada entidade. Entidade a qual é responsável por agitar a agenda cultural do 
nosso município. Sendo exemplo de garra e determinação em sua trajetória pêlos 
relevantes serviços prestados à comunidade carazinhense. Nossos parabéns e 
desejamos sucesso a todos com apreço. Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0896/10/10, ofício de CUMPRIMENTOS em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, ao DEPUTADO ESTADUAL IRADIR PIETROSKI, que no último dia 
27 de abril, foi indicado ao cargo de CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TCE pela Assembléia Legislativa. O 
Parlamentar tem 35 anos de vida pública onde foi Prefeito e Vereador na cidade de 
Erval Grande e por cinco legislaturas consecutivas elegeu-se Deputado Estadual 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0897/111/10, O Vereador abaixo assinado solicita que após ouvido o Plenário, seja 
enviado ofício de congratulações aos proprietários da Floricultura Gota D´Orvalho, 
Magda e Fabrício Metzdorf, cumprimentando-os pela inauguração da nova loja em 
nossa cidade, localizada na Av. Flores da Cunha, que ocorreu na manhã de hoje. 
Merece destaque e reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, o belo trabalho 
que vem sendo desenvolvido ao longo de 19 de trabalho deste casal e sua equipe 
de funcionários, que presenteia nossa cidade com a oferta de belíssimos arranjos, 
folhagens, decorações de festas, transmitindo aos seus clientes e amigos sempre 
muita simpatia, confiança e credibilidade. Em uma época de difícil poder aquisitivo, 
onde vários setores da economia brasileira encontram-se em situação delicada, 
merece destaque à coragem e a audácia de realizar um novo investimento. 
Parabéns e sucesso, Vereador Anselmo Britzk – PDT; 0898/112/10, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a senhora Maria Stella 
Bagatini e extensivo as demais Coordenadoras pela realização do Estadual do Miss 
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Rio Grande do Sul em nosso município. Por isso, queremos parabenizá-los pelo 
trabalho realizado com competência e seriedade e que muito nos orgulha, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0899/113/10, os vereadores abaixo assinado solicitam que 
depois de ouvido o plenário, seja enviado oficio do poder legislativo de carazinho a 
Edimara Andressa da Silva parabenizando pela conquista no dia24 de abril o titulo 
de Miss Carazinho Juvenil. Temos certeza que seremos muito bem representados n 
a etapa estadual que reunirá todas as misses do Rio Grande do Sul. Edimara vem 
conquistando diversos títulos consecutivos no município por sua beleza e simpatia. 
A exemplo do dia 06 de fevereiro que conquistou o titulo de rainha do carnaval 
adulta representando o bloco furacão. Receba do poder legislativo o 
reconhecimento por mais esta conquista. Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do oficio 
da Comissão de Justiça e Finanças desta casa;  Secretário Vereador Elbio 
Esteve;  Oficio AC 012/2010. Vereador Eugênio Grandó – presidente da Comissão 
de Justiça e Finanças e do Vereador Elbio Esteve – secretário da Comissão de 
Justiça e Finanças. Solicitando a retirada de tramitação da emenda modificativa da 
Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto de lei nº 051/2010 do 
Executivo municipal.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; conforme acordo de 
bancadas não haverá intervalo regimental, nem o grande expediente, passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, pois não Vereador 
Leandro Adams;  Vereador Leandro Adams; questão de ordem Senhor Presidente, 
seria possível solicitar ao plenário para votação de requerimentos e moções em 
bloco;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em apreciação a solicitação do 
Vereador Leandro Adams para colocação de requerimentos e moções em bloco, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado o 
requerimento verbal do Vereador Leandro Adams, convido o senhor secretário para 
fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e moções;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve;  requerimentos: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Estevão De Loreno – 
PP, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP  Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Erlei Vieira – PSDB e 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Leandro Adams – 
PT; nº 05 Vereador Anselmo Britzk – PDT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 06 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, Vereador Estevão De Loreno – PP, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB, 
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Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador 
Eugênio Grandó – PTB;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os 
requerimentos e moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vereadora, demais pessoas que nos dão 
a oportunidade de estar na casa do povo, imprensa escrita e falada, Senhor 
Presidente quero me reportar a uma moção que fiz ao eterno e sempre deputado 
estadual Iradi Petroski, mais conhecido como Polaco, vindo de Erval Grande, região 
de Erechim, ocupou cargo de deputado por seis mandatos, e assumiu uma pasta no 
tribunal de contas, aonde esse cidadão de origem humilde, um homem simples, fez 
muito por esse nosso estado e principalmente pela região dele, Carazinho nunca foi 
abandona da por ele, por muitas oportunidade ofereceu ao povo de Carazinho 
cadeiras de rodas para que as pessoas pudessem ser beneficiadas com seus 
familiares, então eu quero aqui deixar de publico o reconhecimento ao Pietroski, 
pelo trabalho que exerceu, como legislador, e com certeza agora como conselheiro 
do tribunal de contas fará tanto quanto fez, ou quem sabe mais, então eu acho que 
é de homens públicos, desse quilate, desse timer que nós precisamos na vida 
pública, muitas vezes a política, ou a vida publica ela tem alguns ratos e tem alguns 
gatos, então a gente vai vivendo da forma que a gente vai vivendo e vai fazendo as 
coisas da forma que vai se apresentando, também quero dar boa noite ao eterno e 
ex-presidente desta casa, meu presidente do meu partido, o qual sinto orgulho da 
sua pessoa a me conduzir como vereador, dizer que a vida, ela tem essas 
prerrogativas, e muitas vezes na surdina, escondido, nós temos feito algumas ações 
que não condiz com o nosso mandato, não condiz com a nossa pessoa, mas eu vou 
ser muito franco, eu para rato eu só tenho uma situação para resolver, derramar 
água no buraco e ele sai ligeirinho, então eu vou deixar claro que vou começar a 
tomar algumas atitudes doa a quem doer, machuque quem machucar, porque eu 
entendo que as vezes é melhor você ser taxado lá fora de ditador, de isso e daquilo, 
mas enfrentar os problemas de frente, do que você fazer as coisas na surdina e 
você não querer dividir ou participar com os teus companheiros, com os teus 
parceiros, então escrevam, escutem, imprensa, vai ficar gravado aqui, que eu vou 
baixar o sarrafo, eu vou dizer as verdades, vou contar as verdades para a 
população e a população vai saber julgar se eu estou certo, se eu estou errado, 
para finalizar, senhor presidente, e ai eu quero dizer assim, fale o que falar, vou ter 
muitas divergências de novo com vossa excelência mas eu tenho em vossa 
excelência um presidente que pelo menos ouve, pelo menos escuta, eu, em 
nenhum momento, quando eu fui falar com vossa excelência o senhor nunca se 
escondeu de mim e nunca disse, não vou falar com o Alemão, mesmo que o senhor 
divirja de mim e não teve o meu apoio como presidente dessa casa, mas sempre foi 
um cidadão que como homem, como pessoa, sempre me ouviu, ou acatou, ou não 
acatou. Mas sempre me ouviu, então quero lhe agradecer publicamente esse seu 
gesto, porque para mim, aquela pessoa que não quer ouvir o seu colega, não quer 
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ouvir o seu companheiro, para mim é rato, para mim  não vale nem a bóia que 
come, e quero anunciar mais, mais, e vai ter coisa mais pesada, o Deputado Luis 
Carlos Busato, Senhor Presidente do meu partido manda mais uma emenda de 
duzentos mil reais para o município de Carazinho, para infraestrutura urbana, para 
calçamento, então essa minha mudança me deixa feliz, porque através de Brasília, 
através do PTB, através do deputado Luis Carlos Busato, já foi consignado para o 
município de Carazinho na ordem de dois milhões e seiscentos mil reais para o 
município de Carazinho, já vou concluir Senhor Presidente, então isso me deixa 
extremamente feliz, por quê? Porque eu estou buscando, fazendo meu mandato as 
coisas para minha população, para minha comunidade, independente se ela votou 
em mim ou não votou, e hoje o deputado Busato, o senador Zambiasi já canalizou 
para o município de Carazinho mais de dois milhões e seiscentos, e não é trova, 
esta empenhado esse recurso, esta disponível para o município, seria isso Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, eu tenho certeza que a forma que estou fazendo 
é uma forma mais correta, uma forma mais justa de fazer o meu mandato de 
vereador, mas tem coisas que sai do comando, tem coisas que não dá para 
concordar, e eu vou começar a tornar, a partir da semana que vem, publica essas 
coisas, porque é a única forma que algumas pessoas entendem essa mensagem, 
porque eu tento aqui ser amável, eu tento aqui fazer um trabalho em prol do 
coletivo, e tem algumas pessoas que não compreendem isso, ou não entendem 
isso, então se ela não entende isso na boa, ela vai entender isso na ruim, ela vai 
sentir na carne o quanto é ruim se atravessar com o Vereador Paulino de Moura,  o 
Papai Noel, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão os 
requerimentos e moções, Vereador Rudinei Brombilla;  Vereador Rudinei 
Brombilla ; Senhor Presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, aqui 
representada pela Mara Stefens, Tio Pisca, a Ana, minha saudação ao presidente 
do PTB, Antonio Azir, também ao presidente do conselho municipal de saúde, 
senhor Irineu Graebin, aos funcionários dessa casa, ao publico presente, entrei 
nesta noite de hoje com uma solicitação ao setor competente, para que efetue uma 
limpeza no IML do nosso município, Instituto médico legal, estive na parte da manhã 
lá visitando, e vi a sujeira, o mato e a capoeira que esta tomando conta do nosso 
IML, e também a solicitação para colocação de uma lixeira, para que os materiais 
utilizados sejam colocados e depositados nessa lixeira no IML, também prestando 
contas de alguns trabalhos que a gente tem feito, conforme acordo de bancadas 
aqui, a gente esta usando este espaço para isso, referente a um requerimento que 
fiz ao HCC, no dia 21 de dezembro de 2009, solicitando que estudasse a viabilidade 
de transferir para um local mais adequado o MORC, que se encontrava ao lado do 
HCC, então também estive visitando o presidente do HCC, e o diretor, Helio Lutz, 
parabenizando essa mudança, essa atitude, atendendo essa solicitação desse 
vereador, hoje o MORC não esta mais ao setor de emergência, pois muitas pessoas 
estavam, Dr. Elbio pode confirmar isso, Dr. Elbio faz plantão no hospital, estavam na 
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emergência para serem atendidos, e ao lado do setor de emergência tinha sala 
onde chegava a funerária para recolher o corpo, então hoje o MORC esta atrás do 
hospital, onde os carros das funerárias entram pela rua 14 de julho, também quero 
aqui, onde hoje, li o correio do povo, já saiu também  essa matéria na gazeta e no 
diário da manhã, onde em Carazinho estacionamento no centro tem vagas 
exclusivas para deficientes, e aqui eu quero fazer justiça, esta aqui presente o 
diretor de transito Gilson Schilling, popular Belo, quero parabenizar a administração, 
o executivo municipal, mas principalmente, departamento de transito através do 
Belo, que tem sido um lutador incansável, frente a esse departamento, estive 
verificando onde foi colocado esses sete pontos para as pessoas com deficiência 
física, pessoa que estão aqui presentes andaram na avenida e viram que estão 
pintados, então meus parabéns, de publico aqui, e digo mais, você merece ser 
valorizado mais ainda pela administração, era isso senhores presentes, muito 
obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro Adams;  Vereador 
Leandro Adams; Senhor Presidente, Vereadora Sandra Citolin, colegas 
vereadores, cumprimentando o 11º vereador, Seu Silveira, cumprimento as demais 
pessoas presentes na nossa reunião de hoje, em dezoito de agosto de 2009 eu fiz 
uma alteração na lei municipal 5.278 nos incisos dois, três e quatro, essa lei trata da 
Fila dos bancos, na penúltima sexta-feira, não na ultima, eu estive na caixa 
econômica federal, e levei uma hora e trinta e cinco minutos para ser atendido, a 
minha ficha era a C64, e eu estava lá pensando na fila, mas que falta faz um 
vereador nessa cidade, confesso para vocês que quando passou uma hora eu dei 
uma olhada para o segurança, ele era meio forte e quem me conhece sabe que eu 
to sempre de chinelo de dedo, se eu não estivesse de chinelo de dedo eu ia 
começar a virar aqueles bancos lá, mas essa lei que alterei, ela diz o seguinte: que 
a primeira vez que for fiscalizado é para dar uma advertência ao banco, a segunda 
vez é uma multa de mil e quinhentos URM – Unidade de referencia municipal, a 
terceira vez duas mil e quinhentas e a terceira vez três mil e quinhentas, será sete 
mil reais, valor de hoje, a multa máxima, e também diz a lei que essa multa, essa 
pena pode ser aplicada até que a lei seja atendida, e a gente não vê o movimento, a 
fiscalização do executivo em cima dessa lei, eu entendo que no Brasil, quem ganha 
dinheiro é os banqueiros, eu entendo também que no Brasil tem muito desemprego, 
e a nossa cidade poderia gerar mais empregos, e atender melhor os clientes, eu sou 
amigo de muitos gerentes de banco e todos eles querem contratar mais gente, mais 
a lei vem de cima, então por isso essa lei, vai chegar o ponto que o banco vai achar 
mais viável contratar alguém do que continuar sendo multado, então eu pediria que 
a imprensa aqui presente ajudasse, fizesse uma matéria a respeito do assunto, 
porque é um desrespeito muito grande com a população, tu chega na fila existe o 
privilégio do idoso, que é justo, daí depois vem o privilégio das empresas, que eu 
não sei se é justo, e o cidadão comum fica uma hora e meia lá para ser atendido, 
então fica aqui o meu registro Senhor Presidente, para que o setor de fiscalização 
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da prefeitura fizesse cumprir a lei e multasse esses bancos até que eles 
contratassem novos funcionários, e melhor atendessem seus clientes e Não 
desrespeitassem os funcionários do banco, também entrei na noite de hoje com um 
projeto de lei o qual obriga o executivo municipal a publicar no site da prefeitura a 
planilha de custos do vale transporte, eu acho que é um direito do cidadão saber 
quanto custa o vale transporte, o que é imposto, o que é salário dos motoristas, dos 
cobradores, uma planilha aonde chega esse valor de um real e oitenta, então eu 
entrei com esse projeto hoje, que isso vai dar mais transparência para o cidadão 
para nós discutirmos se esse valor é justo ou não é justo, então entramos com esse 
projeto e eu gostaria de contar com o apoio dos colegas para aprovar esse projeto, 
para que nós consiga levar mais transparência principalmente para os usuários do 
vale transporte, seria isso Senhor Presidente, muito obrigado; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré;  Vereador Erlei Vieira com a palavra; Vereador Erlei Vieira;  boa noite 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vereadora, as pessoas que se encontram 
nessa casa, bom, eu queria falar, não sei se é porque eu moro naquele bairro, que 
não estão fazendo, mas desde o começo do ano estou falando da Rua Casal Brum, 
que aquilo lá não tem mais como andar, entende, eu estou aguardando, mandando 
indicação, não vão lá mexer nunca, quero que vocês peguem e vão lá passar 
naquela rua, som que no meu bairro estão cobrando muito, então vou ter que tomar 
outras providencias, entende? Porque não dá para agüentar mais, não dá nem para 
dormir mais lá, de tanto buraco,de tanto, agora caiu um pia se arrebentou todo, 
então o negócio esta muito feio lá, quero que todo mundo vá lá ver a rua, acho que 
todo mundo fala de rua, vão ver as ruas, mas vão ver aquela rua, o que é aquilo, é 
como eu falei, parece à lua, cheia de buracos, e as casas todas rachando, como 
saiu numa cidade que esta rachando todas as casas,  e estão cobrando do 
município, eu vou fazer a mesma coisa, porque já vi mais seis casas rachadas, falei 
com o De Loreno sobre uma rua que tem lá também, calçamento caindo lá, para 
ajeitar ele falou que vai ser ajeitado, mas eu queria especialmente, já foi trancada a 
rua, sabe, já estou cansado de pedir dessa Rua Cassal Brum ,todo mundo esta 
pedindo, desde o começo do ano, todos os vereadores acho que tem indicação 
dessa rua,  e nunca foi mexido, estou vendo que estão mexendo em todas as ruas 
da cidade, e lá ninguém aparece, no bairro São Pedro, e tem mais uma rua lá que 
nem rua não existe mais, nem rua não existe mais, já cansei, já fui lá, já levei 
secretário de obras, já fiz de tudo, nem carro não cruza mais lá, só tem capoeira na 
rua, e também fiz uma indicação aqui para a Rua Esperança lá, tem até foto em 
anexo, para a Rua Germano Napp no bairro Esperança, que esta horrível também, 
estão aqui às fotos, teve a patrola lá, só ajeitou uns cinquenta metros, e trezentos 
metros não fez nada, também queria pedir que fossem ajeitar, olhassem, que 
fossem lá e olhassem, eu também queria dizer assim que, aproveitando as palavras 
do Rudi, pelos trabalho do Belo, pelo que ele esta fazendo ai, que esta trabalhando 
muito mesmo pelo que eu vejo, essa idéia que teve para o estacionamento para os 
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deficiente que é muito importante, e quero te dizer assim, não pelo teu trabalho, pela 
humildade e pela pessoa que você é, entende, independente de partido, você é uma 
pessoa legal, uma pessoa humilde, muito obrigado;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação os 
requerimentos e moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que 
proceda a leitura dos projetos, com respectivo numero e autor;  Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 027/2010. Autor Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB. Institui o programa transparência no legislativo no âmbito da Câmara 
Municipal de Carazinho, com a disponibilização em meio eletrônicos dos seus atos.  
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  peço ao senhor secretário que proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças;  Secretário Vereador Elbio 
Esteve;  Parecer:  Projeto de lei 027/2010. Autor Vereador Gilnei Jarré. Ementa: 
Institui o programa transparência no legislativo no âmbito da Câmara Municipal de 
Carazinho, com a disponibilização em meio eletrônicos dos seus atos. Relatório: O 
Vereador Gilnei Jarré propõe projeto de lei que Institui o programa transparência no 
legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Carazinho, com a disponibilização em 
meio eletrônicos dos seus atos. Voto: o presente projeto de lei é viável, conforme 
parecer do Instituto Solo e do Jurídico da casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Presidente 
Vereador Eugênio Grandó;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão 
o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social;  
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei 027/2010. Autor Vereador Gilnei 
Jarré. Ementa: Institui o programa transparência no legislativo no âmbito da Câmara 
Municipal de Carazinho, com a disponibilização em meio eletrônicos dos seus atos. 
Relatório: O Vereador Gilnei Jarré propõe projeto de lei que Institui o programa 
transparência no legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Carazinho, com a 
disponibilização em meio eletrônicos dos seus atos. Voto:  o presente projeto de lei 
esta apto a ser incluído na ordem do dia. Sala de reuniões, 03 de maio de 2010. 
Vereador Erlei Vieira – membro e relator, Vereadora Sandra Citolin – presidente e 
Vereador Rudinei Brombilla – secretário.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, solicito a Senhora 
Vereadora Sandra Citolin, 1ª vice presidente que assuma os trabalhos da mesa para 
me pronunciar; Presidente Vereadora Sandra Citolin; com a palavra Vereador 
Gilnei Jarré;  Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
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publico que nos prestigia na noite de hoje, objetivando a transparência em nosso 
poder, mais do que já tem disponibilizado nos meios eletrônicos, na internet, na 
nossa pagina oficial do município, o maior objetivo é legalizar os atos que já vem 
acontecendo, e também ampliar um pouco mais, ou quase que total toda a parte 
executiva da nossa câmara, a parte de vereadores, enfim, tudo que foi proposto, 
tudo que tramita dentro da Câmara de Vereadores, será disponibilizado num prazo 
de seis meses, explico porque seis meses, tempo este que estaremos digitalizando 
toda documentação desde a existência da Câmara de Vereadores até a presente 
data, então nós estaremos oportunizando a comunidade carazinhense inclusive, 
além de acompanhar os trabalhos dos vereadores no dia a dia, também buscar na 
história da câmara os trabalhos dos outros e demais vereadores que pela casa 
passaram, então conto com a certeza do voto de todos vocês, porque acredito que 
vocês sejam também o mais transparente possível, muito obrigado; Presidente 
Vereadora Sandra Citolin; concedo os trabalhos ao Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao  Senhor Secretário que proceda a 
leitura do próximo projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei Nº 056 
de 23 de abril de 2010. Autoriza a desafetação de área. Art. 1º Fica o município de 
Carazinho autorizado a desafetar um terreno urbano de forma irregular, sem 
benfeitorias, com área total de 442,70m² localizado na Rua Osmar Weber, lado par, 
esquina com a Rua Isaac Saute lado par, nesta cidade, na Vila Ouro Preto, no setor 
quatro, quadra cento e trinta, lote um, confrontando ao norte 26 metros com aruá 
Isaac Saute, ao sul, 26,05 metros com área verde, a leste, 16,90 metros com a Rua 
Osmar Weber e a oeste, 17,05 metros com área verde, matriculado no registro de 
imóveis sob nº R1-18.025, mapa de localização e memória descritivo, que são 
partes integrantes desta lei. Art. 2º a área descrita no artigo 1º desta lei, destina-se a 
ampliação das instalações do Centro de referencia de Assistência Social – CRAS. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 23 de 
abril de 2010. Assina Aylton Magalhães – prefeito. Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças; Secretário Vereador Elbio Esteve;  Autor Executivo Municipal. 
Autoriza desafetação de área. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que autoriza desafetação de área. Voto: o presente projeto de lei é viável conforme 
parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Vereador Elbio Esteve – membro e relator, Vereador Eugênio Grandó 
presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura 
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do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Ementa: Autoriza desafetação de área. Relatório: o executivo municipal 
propõe projeto de lei que autoriza desafetação de área. Voto: o presente projeto de 
lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Rudinei Brombilla – relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente, Vereador Erlei Vieira – membro; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura 
do projeto de lei 059/2010; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei Nº 059 
de 23 de abril de 2010. Inclui meta nas leis municipais nº 7.176/09 – PPA 2010/2013 
e 7.068/09 – LDO 2010 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento da 
Câmara Municipal de vereadores.  Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao 
senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças; Secretário Vereador Elbio Esteve; Ementa: Inclui meta nas leis 
municipais nº 7.176/09 – PPA 2010/2013 e 7.068/09 – LDO 2010 e autoriza abertura 
de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal de vereadores. Relatório: o 
executivo municipal propõe projeto de lei que Inclui meta nas leis municipais nº 
7.176/09 – PPA 2010/2013 e 7.068/09 – LDO 2010 e autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento da Câmara Municipal de vereadores. Voto: o presente 
projeto de lei é viável conforme parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – relator e 
membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve; Ementa: Inclui 
meta nas leis municipais nº 7.176/09 – PPA 2010/2013 e 7.068/09 – LDO 2010 e 
autoriza abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal de 
vereadores. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que Inclui meta 
nas leis municipais nº 7.176/09 – PPA 2010/2013 e 7.068/09 – LDO 2010 e autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento da Câmara Municipal de vereadores. 
Voto: o presente projeto de lei esta apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador 
Rudinei Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e 
Vereador Erlei Vieira – membro, assinam o parecer; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
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concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
solicito ao  Senhor Secretário que proceda a leitura do projeto 051/2010 do 
executivo municipal; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 051 de 16 
de abril de 2010. autoriza a contratação emergencial de professores para as escolas 
municipais. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, referente a 
emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; Emenda Modificativa. Autor Vereador 
Gilnei Jarré. Projeto de lei nº 051/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: autoriza 
a contratação emergencial de professores para as escolas municipais. Relatório: o 
Vereador Gilnei Jarré propõe emenda modificativa ao projeto de lei nº 051/2010 de 
autoria do executivo municipal o qual autoriza a contratação emergencial de 
professores para as escolas municipais. Voto: apresente emenda modificativa é 
viável e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador 
Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente, assinam o 
parecer; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças da emenda, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário que 
proceda a leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; Emenda 
modificativa ao Projeto de lei 051/2010. ementa: autoriza a contratação emergencial 
de professores para as escolas municipais. Autor: Vereador Gilnei Jarré – PSDB. 
Art. 1º Altera o quadro da relação de cargos do art. 2º e a redação do art. 4º do 
projeto de lei nº 051/2010. Que passa a viger com a seguinte redação: art. 2º - dois 
contratados, padrão cinco carga horária de 20horas na área de matemática. Dois 
contratados no padrão cinco, carga horária de 20 horas língua portuguesa. Art. 4º - 
os contratos emergenciais terão vigência pelo período de três meses, a contar da 
data da publicação desta lei. Art. 2º a presente emenda entra em vigor na data de 
sua publicação. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a emenda 
com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Parecer Projeto de lei nº 051/2010. Autor executivo municipal. 
Ementa: autoriza a contratação emergencial de professores para as escolas 
municipais. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei que autoriza a 
contratação emergencial de professores para as escolas municipais. Voto: o 
presente projeto de lei com a emenda modificativa é viável, conforme parecer do 
jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. 



 

A.L. Página 17 18/5/2010  

Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente, 
assinam o parecer. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço ao senhor secretário 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social do 
projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve;  Projeto de lei nº 051/2010. Autor 
executivo municipal. Ementa: autoriza a contratação emergencial de professores 
para as escolas municipais. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei 
que autoriza a contratação emergencial de professores para as escolas municipais. 
Voto: o presente projeto de lei, com emenda modificativa esta apto a ser incluído na 
ordem do dia. Vereador Erlei Vieira – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – 
presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário assinam o parecer; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com emenda e os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura 
do projeto 057/2010 do executivo municipal; Vereador Paulino de Moura; questão 
de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Gilnei Jarré; pois não 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de pedir a 
vossa excelência vistas a esse projeto, que esse projeto pelo que me consta, fui 
informado, em torno de dezoito horas e trinta minutos, que ele tem algumas 
emendas a esse projeto e eu não tenho oficialmente o teor dessas emendas e o que 
essas emendas vão acarretar nesse projeto, então eu peço democraticamente a 
vossa excelência que coloque em votação para que se o plenário assim entender 
que eu possa ter vistas, porque o que nós apregoamos aqui neste poder, que 
muitas vezes o executivo manda os projetos acelerados, em cima da hora, e muitas 
vezes a gente tem exarado parecer e eu gostaria que essa casa me oportunizasse 
de eu conhecer as emendas que foram feitas nesse projeto, então eu peço uma 
questão de ordem, peço vista a esse projeto, obrigado; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; atendendo o requerimento verbal do Vereador Paulino de Moura, eu coloco 
em votação o requerimento verbal de pedido de vistas ao projeto 057/2010 do 
executivo municipal, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por cinco a quatro a rejeição do pedido de vistas do Vereador 
Paulino de Moura, dando continuidade solicito ao senhor secretário que proceda a 
leitura do projeto de lei 057/2010 do executivo municipal; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Projeto de lei nº 057 de 23 de abril de 2010. Declara situação de 
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emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para trabalharem na 
SMEC. Art. 1º fica declarada situação de emergência para atendimentos da 
necessidade temporária de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, 
IX, da constituição federal. Presidente Vereador Gilnei Jarré; peço ao senhor 
secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
referente a emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; Parecer emenda 
modificativa Vereador Gilnei Jarré. Projeto de lei nº 057/2010. Autor: executivo 
municipal. Declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de 
servidores para trabalharem na SMEC. Relatório: o Vereador Gilnei Jarré propõe 
emenda ao projeto de lei nº 057/2010 de autoria do executivo municipal que Declara 
situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para 
trabalharem na SMEC. Voto: apresente emenda modificativa é viável e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Elbio Esteve – relator e 
membro, Vereador Eugênio Grandó – presidente assinam o parecer;  Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão o perecer da Comissão de Justiça e 
Finanças referente a emenda, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por oito a um, peço ao senhor secretário que proceda a 
leitura da emenda; Secretário Vereador Elbio Esteve; emenda modificativa ao 
projeto de lei nº 057/2010. ementa: Declara situação de emergência, autoriza a 
contratação emergencial de servidores para trabalharem na SMEC. Autor Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB. Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em discussão a 
emenda com o parecer já aprovado, solicito a senhora Vereadora Sandra Citolin 
para assumir os trabalhos da mesa para que eu possa me pronunciar; Presidente 
Vereadora Sandra Citolin; com a palavra Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, entendemos a preocupação do 
Vereador Paulino de Moura, com relação à emenda proposta por esse vereador, 
enfim, se fosse proposta pelos demais também era uma preocupação, a mesma 
preocupação que tivemos quando esse projeto ingressou segunda-feira passada no 
legislativo, aonde o executivo municipal solicitava urgência na votação, e nós não só 
seguramos ele, como analisamos também, tivemos um final de semana preocupado 
tanto com esse projeto da educação, tanto quanto o projeto da saúde, que inclusive 
foi retirado da casa na tarde de hoje, acredito eu que seja para estudo, mas a 
emenda que propomos, e foi uma das duvidas que o Vereador Paulino de Moura 
levantou, em relação a uma criação de três cargos com padrão oito, carga horária 
trinta e cinco horas, de agente administrativo, informações que tivemos extra-oficiais 
não só de um setor, mas de dois setores do executivo municipal, o qual era um 
cargo extinto como assessor administrativo, o qual foi transformado para agente 
administrativo, então é um cargo que estava em extinção, e como também não 
temos a certeza que esse cargo realmente existe e tenha validade, fizemos 
alteração em retirar do artigo 2º , então fica proposto ao executivo que nos mostre 
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que realmente é um cargo, que existe e que há necessidade que esse projeto 
retorne a casa, devido também entender que esses cargos de agente administrativo 
não inviabilizara nenhuma escola, muito menos nenhuma sala de aula nos próximos 
dias, ou próximos meses, estamos atendendo um pedido de professores 
contratados com contratos já vencidos, que estão lá se dedicando, enfim ao trabalho 
junto a essas crianças, também fizemos uma alteração que nos causou uma 
estranha surpresa, que estariam contratando um profissional para 40 horas com 
padrão seis para ciências, e um profissional para quarenta horas padrão cinco para 
ciências, através das informações que tivemos, carga horária de um professor é 
vinte horas, e sugerimos nessa emenda a contratação de quatro professores padrão 
cinco para vinte horas, então estará bem assistido todas as salas de aula, enfim, 
todas as escolas que estiverem com falta de professores, também entendimento 
nosso, que o executivo municipal solicitava seis meses, mais seis meses de 
prorrogação, o qual fizemos a emenda de apenas três meses, e soubemos também 
que algumas dessas áreas não estão contempladas no concurso, executado pelo 
município, o que nós queremos é realmente, através dessa emenda, diminuindo 
prazo, com que priorize os contratados que fizeram concurso publico municipal, e 
acredito que conversa extra-oficial nos gabinetes, os próprios colegas vereadores 
que sustentam o executivo municipal também entendem isso, que essa valorização 
tenha que ser efetivada, então agradeço o entendimento de vocês, paulino, também  
a  preocupação porque nos também queremos analisar o projeto e nos entendemos 
que realmente o senhor não teve tempo hábil para analisar a emenda proposta, 
muito obrigado;  Presidente Vereadora Sandra Citolin; retoma os trabalhos o 
Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Eugênio Grandó com a palavra;  Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, gostaria de tecer um elogio, esse 
projeto viria inclusive com parecer da comissão como inviável, por falta de impacto 
orçamentário, enfim, toda exigência legal quanto à despesa, durante a tarde inteira 
o Vereador Estevão De Loreno foi incansável na busca dessa documentação, após 
uma conversa com a Drª  Rita, com toda analise da constituição e da lei de 
responsabilidade fiscal, o vereador se convenceu que realmente era necessário, 
inclusive após um telefonema para o secretário da fazenda, o mesmo confirmou que 
essa documentação se fazia necessária e prontamente cinco horas, dezessete 
horas, esteve presente na casa, o secretário Moises Marcondes, e procedeu à 
assinatura da declaração e do impacto, então gostaria de parabenizar o De Loreno 
pelo empenho e por todo trabalho que ele teve na tarde de hoje, enfim para que o 
projeto fosse viável e pudesse ir à votação essa noite, obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin com a palavra;  Vereadora 
Sandra Citolin; senhores quero usar o registro dessa tribuna para dizer que o meu 
voto, foi contrario ao pedido do Vereador Paulino de Moura, por entender da mesma 
forma que o Vereador Gilnei Jarré, que se o projeto esta, se não existe esse cargo, 
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ele precisa ser criado, então retirando o projeto, ficaria mais uma semana o 
comprometimento e as escolas sem os professores, então por esse motivo fui 
contraria ao pedido do Vereador Paulino de Moura, também quero dizer que em 
nenhum momento esta câmara se coloca contra a educação, em nenhum momento 
nós nos colocamos contra as escolas, sempre que for necessário que haja 
profissionais nas escolas, atendendo aos alunos, e a comunidade escolar, esse 
projeto será aprovado com certeza por todos os vereadores, como foi o fato desta 
noite, apenas a questão da seriedade com que os projetos são encaminhados e o 
tempo para analise demanda uma questão de organização, não pode o trabalho 
legislativo, o trabalho do legislador ficar prejudicado em função de algo que não foi 
bem elaborado, ou que vá trazer prejuízos a comunidade, como nesse caso, o caso 
do agente administrativo, ninguém disse que não é importante  agente 
administrativo, só que neste projeto esta especifico para as escolas, os professores 
que fazem parte da SMEC, que contribuem com o trabalho na SMEC e que são 
necessários nas escolas, então o projeto provavelmente será votado sem esses 
agentes administrativos que poderão ser encaminhados então para ser votado 
posteriormente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré;  Vereador Paulino de Moura 
com a palavra; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, demais pessoas, esta casa sempre foi séria, sempre trabalhou em prol 
da população, não, alguns não são sérios, olha o contracenso da Vereadora Sandra 
Citolin, ela diz que ela precisa de tempo para analisar os projetos que venham a 
essa casa, essa emenda 90% dos vereadores não tinham conhecimento, e hoje já 
vai ser votada, então quer dizer, na semana passada não podia se votar o projeto, 
por quê? Porque estava em afogadilho, estava muito apressado, hoje pode votar 
emenda porque é interesse de algumas pessoas, inclusive da Vereadora Sandra 
Citolin, e eu não sei qual é esse interesse, mas eu quero deixar claro, a casa 
sempre foi séria, algumas pessoas não são sérias, algumas pessoas pensam no 
seu próprio umbigo, então nós temos que pegar e começar a mudar a posição aqui 
na casa, quando é bom para mim, ah, é ótimo, quando não é bom para mim não vai 
ser fazer, e ai eu quero dizer assim que eu não sou mais do que ninguém, porque 
eu errei muito na minha vida, eu errei muito como legislador, eu vim para cá como 
cavalo de padeiro, e votava as coisas cegas, eu não quero que os vereadores 
votem cegamente, mas eu quero que alguns vereadores sejam sérios, deixa as 
pessoas trabalharem, as pessoas não podem ser prejudicadas porque não há 
afinidade como sua vereadora do partido, porque o executivo não traz algum 
beneficio para algumas pessoas, e ai tentam deturpar a situação de projetos, então 
vamos parar com isso, e vamos trabalhar em prol de Carazinho, mas trabalhar por 
Carazinho, o que for bom para Carazinho vamos fazer, o que não for bom para 
Carazinho não vamos fazer, e eu quero deixar bem claro, eu sou contra a emenda, 
tanto é que eu votei a favor do outro projeto, eu sou contra a emenda porque eu não 
tive tempo hábil de ter conhecimento dessa emenda, o próprio colega e presidente 
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dessa casa, tão bem presidindo disse que ele não tem certeza que os cargos estão 
em extinção, a Vereadora Sandra Citolin veio aqui e disse que não tem certeza que 
os cargos estão em extinção, então porque não votar? Se nós não temos a certeza, 
eu queria ter a certeza, eu queria que a administração me oficiasse, dissesse 
Vereador Paulino de Moura, estão extintos estes cargos, esses cargos não existem, 
vocês não podem votar porque os cargos não existem, mas não, vem aqui com 
discurso simplista, um discurso que vem aqui para jogar para alguns, e não para 
todos, porque se nós somos democratas nós temos que entender que a democracia 
funciona para todos e não para alguns, sim Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; eu gostaria de colocar que o cargo de agente administrativo esta 
fora do propósito da justificativa e da exposição de motivos, do projeto, só isso, e há 
como fazer um projeto em separado, sem reter esse projeto por mais uma semana, 
e deixar que as pessoas fiquem sem saber como será a próxima semana, e se vai 
ser votado na semana seguinte, só isso;  Vereador Paulino de Moura;  Vereadora 
Sandra Citolin, eu vou dizer para ti que eu não tenho a certeza que você vá votar o 
projeto daqui quinze dias, daqui um mês, porque eu não confio em ti, eu não confio 
na tua palavra, tu não tem palavra, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado oito 
a um a emenda com o parecer já aprovado também por oito a um;  Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem presidente;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  pois não Vereador Paulino de Moura;  Vereador Paulino de Moura; só para 
justificar, eu gostaria que ficasse registrado que eu votei contra a emenda, mas eu 
gostaria de votar a favor do projeto sem a emenda, eu consultaria a vossa 
excelência ou que consulte o jurídico, eu gostaria de votar o projeto original, como 
ele já não esta mais original, então vou ter que votar contra o projeto também com a 
emenda aprovada, obrigado;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; infelizmente 
Vereador Paulino de Moura nós não podemos fazer isso, mas vai ficar o registro que 
o senhor é favorável ao projeto original e é contra a emenda proposta, correto? 
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças do projeto;  Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 
057/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Declara situação de emergência, 
autoriza a contratação emergencial de servidores para trabalharem na SMEC. 
Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei nº 057/2010 que Declara 
situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para 
trabalharem na SMEC. Voto: o presente projeto de lei, com a emenda modificativa é 
viável conforme parecer do jurídico da casa e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiro. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereador 
Eugênio Grandó – presidente, assinam o parecer;  Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que 
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concordam permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social do projeto; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto 
de lei nº 057/2010. Autor: executivo municipal. Ementa: Declara situação de 
emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para trabalharem na 
SMEC. Relatório: o executivo municipal propõe projeto de lei nº 057/2010 que 
Declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores 
para trabalharem na SMEC. Voto: o presente projeto de lei, com emenda 
modificativa esta apto a ser incluído na ordem do dia. Vereador Erlei Vieira - relator 
e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente, Vereador Rudinei Brombilla – 
secretário, assinam o parecer; Presidente Vereador Gilnei Jarré; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com pareceres e emenda aprovados, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores que concordam permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos com o registro do 
Vereador Paulino de Moura que ele é apenas contra a emenda;  Vereador Elbio 
Esteve; questão de ordem Senhor Presidente;  Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
pois não Vereador Elbio Esteve;  Vereador Elbio Esteve; eu só queria fazer um 
registro no dia 16, não é? 17 de abril, eu fui buscar na associação dos moradores do 
bairro Sasse um galeto com massa, e lá me foi apresentado pelo atual presidente, 
pelo pessoal as modificações que eles fizeram, as melhorias que eles fizeram com o 
dinheiro que nós repassamos a eles já, é a segunda parcela que eles receberam, e 
a associação esta de parabéns por esse empreendimento, este ao seu pai, com 
dinheiro que a gente destinou a eles, isso é muito grato para a gente, obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; acreditamos quem esta de parabéns é a casa, 
por ter oportunizado a mais uma associação de bairros a possibilidade de 
investimento no seu bairro, 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 dia 10 de maio às 18 horas e 45 minutos.   
 
 
 
 
 
 

Vereador Gilnei Jarré    Vereador Élbio Esteve 
Presidente       Secretário 

 
 


