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Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de Agosto de 2008.......Ata 38 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus declaro 
aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho do dia 
25/08/2008, convido o Vereador Felipe Sálvia  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e 
que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); primeiramente quero cumprimentar os 
servidores da câmara municipal de Carazinho, cumprimentar os acadêmicos da ULBRA que se 
fazem presentes nessa reunião ordinária do poder legislativo de Carazinho, quero cumprimentar 
a imprensa escrita e falada que aqui se encontra, demais lideranças comunitárias, eclesiásticas, 
políticas, candidatos a cargos eletivos em nosso município que se fazem presentes nessa 
sessão, cumprimentar também nosso amigo Olmiro, sempre um assíduo acompanhante das 
reuniões do poder legislativo, sempre presente para poder falar sobre à casa do povo, e de 
imediato  coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 18/08/2008, está em 
discussão, não havendo vereador querendo discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do 
dia 18/08/2008 por unanimidade; convido o secretário Vereador Cláudio Santos para que faça a 
leitura da convocação do suplente de Vereador Luis Sandri, assumindo hoje a cadeira do 
vereador que está em licença saúde do Vereador Vilson Paese da bancada do PDT; Secretário 
Vereador Cláudio Santos: Convocação: Carazinho, 22 de agosto de 2008. Convocação nº 
19/08. Prezado Senhor, pelo presente estamos convocando Vossa Senhoria para assumir na 
câmara municipal de vereadores, do dia 25 de agosto de 2008, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Vilson Paese por motivo de saúde, conforme dispões regimento interno 
artigo 11 inciso 2º alínea a dessa casa, sem outros motivos colhemos o ensejo para renovar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente. Vereador Luiz 
Leite. Presidente. Oficio ao vereador suplente, Vereador Luis Sandri – PDT; Presidente 
Vereador Luiz Leite; convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; expediente da reunião ordinário do 
dia 25 de agosto de 2008: oficio 080/2008 correios, em resposta ao OD 984/08 de autoria do 
Vereador Antonio Azir em 22 de julho do corrente ano; comunicado nº 48935/2008 do ministério 
da educação informando liberação de recursos financeiros destinados à execução de 
programas do fundo nacional de desenvolvimento da educação, no valor de R$ 60.386,53; 
IBRAP convida para o curso de capacitação e reciclagem para pregoeiro e equipe de apoio, dia 
16 e 17 de setembro em Porto Alegre; senhor Erineu Clovis Xavier – presidente em exercício 
convida para solenidade de inauguração do prédio do instituto de ciências biológicas, dia 29 de 
agosto, às 18 horas no campus I da UPF; telegrama do ministério da saúde informando sobre 
liberação de recursos financeiros do fundo nacional da saúde em pagamento de programas e 
outros no valor de R$ 114.419,25; projeto de lei nº 020/08 de autoria do Vereador Gilnei Jarré o 
qual estabelece a isenção do pagamento de passagem do transporte coletivo urbano do 
município de Carazinho Às pessoas portadoras de deficiências; of. Nº 134/08 do executivo 
municipal enviando projeto de lei nº 111/08 o qual autoriza a permissão de uso do imóvel à 
CORSAN; Presidente Vereador Luiz Leite; a seguir convido o secretário para leitura das 
indicações, requerimentos e moções que serão apresentadas, discutidas e votadas essa noite; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 1819/901/08, para que estude a 
possibilidade de viabilizar investimentos para auxilio ao transporte universitário no trajeto 
Carazinho Passo Fundo, Vereador Luiz Leite – PDT; 1820/902/08, solicita a secretaria 
municipal da saúde a inclusão de laqueadura no pacote de cirurgias eletivas, Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; 1821/903/08,  reitera ao executivo a cedência ao CETRAT a área antes 
ocupada pela escola aberta, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1822/904/08, reitera a 
solicitação para que estude a possibilidade de colocar a disposição da comunidade um gabinete 
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odontológico junto ao ambulatório municipal, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1823/905/08, 
solicita com urgência ao setor competente da sec de obras que realize o recolhimento de 
entulhos abaixo do alvorada no bairro oriental, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1824/906/08, 
que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de cascalhamento na rua Anita 
Garibaldi; que realize operação tapa buracos na rua João Kraemer no bairro Sommer; que 
realize operação tapa buracos na rua travessa Minas Gerais no bairro Oriental; que realize 
operação tapa buracos na rua Cuiabá no bairro Floresta; que realize operação tapa buracos na 
rua Travessa Andrade Neves no bairro Glória; Vereador Josélio Guerra – PMDB; 1825/907/07, 
solicita ao Depto de transito a troca de uma placa de “PARE” na rua Marechal Hermes esquina 
rua Dinarte da Costa, no bairro Sassi, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1826/908/08, solicita 
com urgência ao setor competente da sec de obras que realize cascalhamento e compactação 
da rua Augusto Francisco Diehl no bairro Medianeira; Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
1827/909/08, solicita com urgência ao setor competente que realize cascalhamento e 
compactação da travessa um e 2 da rua Ataxerxes Pessoa de Brum no bairro Medianeira, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1828/910/08, solicita ao depto de transito a colocação de um 
redutor de velocidade tipo quebra molas na avenida flores da cunha em frente à igreja Batista 
Nacional de Carazinho, bairro Borguetti; Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1829/911/08, 
solicita ao depto de transito um redutor de velocidade tipo quebra molas na baixada da rua 
Bernardo Paz proximidades da rua Saldanha Marinho, Vereador Cláudio Santos –PSDB; 
1830/912/08, solicitando a secretaria de obras a realização de melhorias no calçamento da rua 
Hilário Ribeiro, no bairro Laranjal, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1831/913/08, solicitando a 
secretaria de obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua Cel. 
Bordini, b. Fábio, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 1832/914/08, solicitando a secretaria de 
obras a realização de recapeamento asfáltico da rua Sem Salgado Filho, nos bairros Conceição 
e São Jorge, Vereador Jaime Fragoso, PSDB; 1833/941/08, solicitando a secretaria de obras a 
realização de operação tapa buracos na rua Luiz Guanella, no bairro Boa Vista, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1834/916/08, solicitando a secretaria de obras a realização de patrolamento, 
cascalhamento e compactação da rua Belo Horizonte, no bairro Hípica; Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 1835/917/08, para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos 
de conserto do calçamento da rua Santos Dumont no bairro Glória; para que determine a 
secretaria de obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da rua Rodrigo Martinez 
no Bairro Princesa; para que determine a secretaria de obras que execute trabalhos de conserto 
do asfalto na rua Padre Gusmão do bairro Fábio; para que determine a secretaria de obras que 
execute trabalhos de conserto do calçamento da rua Amazonas no bairro Oriental; para que 
determine a secretaria de obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da rua Monte 
Alegre no bairro Floresta; Vereador Luis Sandri – PDT; 1836/918/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário e deferida na forma regimental, seja enviado oficio 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à secretaria de Obras que execute trabalhos  
de  reparos na pavimentação asfáltica da rua General Cassal Martins Brum, no bairro São 
Pedro. Solicitação dos moradores e empresários que reclamam do mal estado em que 
encontra-se a rua; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de  
reparos no calçamento e limpeza na rua Fernando Abbot, no bairro São Pedro. Solicitação dos 
moradores que reclamam dos buracos e sujeira existente na rua; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de patrolamento,cascalhamento,compactação, 
limpeza e canalização da rua Uruguai, no bairro Camaquã. Solicitação dos moradores que 
reclamam da grande quantidade de valas na rua e mau cheiro devido ao esgoto, Vereador Luiz 
Leite – PDT; 1837/919/08, para que a secretaria de obras realize operação tapa buracos em 
toda extensão das ruas Setembrino Ramos e Braulino Lopes, bairro Profilurb/Sommer, 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1838/920/08, para que a secretaria de obras realize 



 3 

trabalhos de melhorias no escoamento das águas das chuvas ao longo da extensão da rua 
Carlos A. Penz, bairro Princesa; Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1839/921/08, para que a 
secretaria de obras realize trabalhos de recolhimento de entulhos e limpeza ao longo da 
extensão da rua Humberto Campos, bairro princesa; Vereador Adroaldo De Carli - 
PMDB;requerimentos; 1840/244/08, seja enviado oficio de profundo pesar aos familiares do Sr. 
LUIZ Carlos Correa da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no ultimo dia 20/08/2008, o qual 
manifestamos os mais profundos sentimentos pelo infausto acontecimento; Vereador Luiz Leite 
– PDT; 1841/245/08, O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta 
Casa Legislativa o que segue: Diante da matéria veiculada no Jornal Diário da Manhã de 
20/08/2008, na Coluna da Senhora NADJA HARTMANN, da qual  alude que a empresa  
responsável pela administração das sinaleiras tem  uma previsão de arrecadação de R$ 
16.000.000,00 (Dezesseis milhões de reais) nos próximos 04 anos somente com aplicação de 
multas, bem como informações extra-oficiais de que  uma empresa privada irá arrecadar 85% 
(oitenta e cinco) por cento dos valores a serem auferidos com as multas aplicadas pelos novos 
semáforos, requer ao  Chefe do executivo informe: Se houve terceirização do serviço de trânsito 
neste Município; Qual a empresa responsável pela administração das sinaleiras; Se  o 
Município firmou contrato com alguma empresa privada para administração de sinaleiras em 
nosso Município;Qual a participação de eventual empresa privada nas multas a serem 
aplicadas pelos novos semáforos;Se houve licitação para concessão da administração de bem 
público;Quais os critérios e a partir de quando irá iniciar a aplicação de multas pelos 
semáforos?Por quantos anos foi concedida  eventual concessão; Qual a participação do 
Município nos investimentos na instalação dos novos semáforos; Solicitamos ainda de que seja 
enviada cópia de eventual contrato pactuado entre o Executivo Municipal e eventual empresa 
privada para administração de sinaleiras em Carazinho; Vereador Luiz Leite – PDT; 
1842/246/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho a Governadora Yeda Crusius, ao Líder do Governo, a Secretária de Educação, e ao 
Secretário da Justiça e do Desenvolvimento Social, solicitando que sejam tomadas medidas 
urgentes com relação ao fato de que o índice de jovens que voltam a cometer delitos é de 80% 
no estado, fato lamentável e que nos faz pensar no que pode estar levando estes jovens que 
depois de deixarem a FASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo) voltam a cometer 
infrações. É um índice alarmante, que causa preocupação a todos nós, pois nos faz pensar no 
que está sendo feito na Fundação, ou talvez a pergunta seja o que está deixando de ser feito, 
que faz com que tantos jovens tornem-se reincidentes?  É necessário que sejam elaborados 
projetos visando derrubar este índice, tanto dentro da fundação, como também na família, com 
a sociedade onde vive estes jovens, todos precisam estar preparados para o retorno deste 
convívio, proporcionando ao jovem uma readaptação onde ele possa sentir-se seguro, útil, 
proporcionando-lhe uma educação de qualidade, possibilitando-lhe buscar uma vaga de 
emprego que o faça desistir da realização de delitos inconseqüentes. Precisamos encontrar 
uma forma de evitar que estes jovens continuem nessa prática, pois com o passar do tempo às 
pequenas infrações vão aumentando em proporções em que muitos acabam praticando crimes 
violentos. O trabalho para evitar este índice alarmante deve partir principalmente de um projeto 
bem desenvolvido nas escolas, pois é lá, onde o jovem passa boa parte de seu dia que se pode 
trabalhar seu caráter e sua formação psicológica. Proporcionar escolas com educação 
profissionalizante também é um passo importante neste trabalho; Vereador Felipe Sálvia –PDT; 
1843/247/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Comandante da Brigada 
Militar de Carazinho, solicitando que na medida do possível providencie o deslocamento de 
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viaturas para realizar um patrulhamento mais ostensivo junto aos Bairros de nossa cidade, em 
diversos horários, especialmente no turno da noite.Nossa solicitação justifica-se pelo fato de 
que fomos procurados por diversas pessoas que se encontram preocupados com o elevado 
número de jovens que estão tornando-se consumidores de drogas pesadas (maconha, cocaína 
e craque). Precisamos encontrar uma forma de coibir o uso destas drogas, pois os índices são 
realmente alarmantes, e o que nos preocupa também é o fato de que os consumidores de 
drogas acabam por realizar delitos de pequeno e médio porte para sustentar o vício, deixando a 
população bastante alarmada, Vereador Felipe Sálvia –PDT; 1844/248/08, O Vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental, para que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado oficio ao Sr. Jocélio Nissel Cunha, Presidente da ACIC – Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho, para que estude a viabilidade juntamente com a Secretaria de 
Desenvolvimento, para desenvolver um curso Básico em Eletromecânica de Manutenção de 
Máquinas Industriais na Empresa Parmalat do Brasil S/A. Caso haja viabilidade em atender a 
referida solicitação, informamos que a empresa se disponibiliza a custear parte do investimento, 
pois o referido curso tem como objetivo capacitar os funcionários em conhecimentos e 
habilidades, permitindo realizar atividades focadas na área de manutenção em máquinas 
industriais; Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Moções: 1845/503/08, Ofício CUMPRIMENTANDO o 
Senhor JOCÉLIO CUNHA, eleito Presidente da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE CARAZINHO - ACIC, em Assembléia realizada no último dia 18 de agosto na sede daquela 
entidade de classe. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho nossos votos de uma profícua 
gestão a todo nova Diretoria, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1846/504/08, Ofício a 
ASSOCIAÇÃO DOS PAPELEIROS DE CARAZINHO, na pessoa da Presidente Senhora MARIA 
DA ROSA, CUMPRIMENTADO-OS pela passagem do DIA DO PAPELEIRO, transcorrido no 
último dia 20 de agosto. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho, os nossos desejos para 
que com sucesso esta associação alcance seus objetivos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1847/505/08, oficio parabenizando a Drª Marlene Larlei de Souza por ter recebido no ultimo dia 
18 do corrente no quartel do comando geral da brigada militar do estado a comenda “Medalha 
de Policia Judiciária Militar”; Vereador Cláudio Santos – PSDB; 1848/506/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de cumprimentos à juíza MARLENE MARLEI DE SOUZA, parabenizando pela 
agraciação com a comenda “Medalha de Polícia Judiciária Militar”, recebida no último dia 
18/08/2008 na cidade de Porto Alegre/RS.  É com grande satisfação que parabenizo-lhe pelo 
recebimento da comenda, demonstrando desta forma o seu destaque e contribuição no 
exercício de suas funções, buscando  lutar pela preservação da ordem pública e dignidade do 
ser humano, Vereador Luiz Leite – PDT; 1849/507/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
cumprimentos ao Sr. Daniel Quintana Sperbr coordenador do curso de Design da Universidade 
Luterana do Brasil – Carazinho extensivo aos demais  docentes e acadêmicos, parabenizando 
pela inédita aprovação de 20 artigos científicos de pesquisa que participarão do XVI Seminário 
de Iniciação Científica, XII Jornada de Pesquisa e IX Jornada de Extensão em Ijuí.Parabenizo 
todos os responsáveis por esta conquista, sendo que através do empenho e dedicação de cada 
um obtiveram um excelente resultado elevando e destacando  desta forma cada vez mais  o 
nome de nossa cidade e do curso da  universidade, Vereador Luiz Leite – PDT; 1850/508/08, 
oficio ao salão de estética Fe’Lequipe a proprietária Fernanda Sturmer, uma jovem 
empreendedora que há 11 anos dedica sua vida à beleza das pessoas; Vereador Cláudio 
Santos – PSDB; 1851/509/08, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos aos Senhores 
ERNESTO KELLER E OSVALDO BIOLCHI, parabenizando pela agraciação com o troféu “ 
Israel de Almeida”, no último dia 22/08/2008.“É com grande satisfação que parabenizo-lhe pelo 
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recebimento da homenagem  que reconhece e valoriza as diversas contribuições para o 
desenvolvimento de nossa cidade, Vereador Luiz Leite – PDT; 1852/510/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando o  Sr. JOCÉLIO CUNHA, eleito novo presidente da ACIC  no 
último dia 18/08/2008. Desejo os mais sinceros votos de apoio e sucesso frente à entidade, 
certo de sua competência credibilidade e capacidade para fortalecer ainda mais o vinculo entre 
comunidade, comércio e indústria, Vereador Luiz Leite – PDT; 1853/511/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja 
encaminhado ofício de cumprimentos à equipe do RODOVIÁRIO, que sagrou-se campeão, e a 
equipe do BRASIL, que ficou com o vice-campeonato, na categoria Titular do Campeonato de 
Futebol de Campo do Município, na tarde de ontem, dia  24 de agosto do corrente. 
Oportunidade em que queremos também cumprimentar o Campeão e o vice da categoria 
Aspirantes, VASCO DA GAMA e UNIÃO DA SOMMER, respectivamente. Recebam desta 
forma, os cumprimentos e o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pois 
com certeza houve muito empenho por parte dos atletas e responsáveis no sentido de buscar a 
disputa pelo título, chegando assim as finais do Campeonato Municipal deste ano. Com certeza 
a dedicação dos responsáveis por cada equipe, e dos jogadores que se dispuseram a buscar 
resultados positivos para chegar a esta final, é a demonstração de que apesar de dificuldades, 
tudo é superado na busca por um título tão esperado. Todas as equipes de modo geral 
merecem nosso reconhecimento, pois somos sabedores do quanto se esforçam ano após ano 
para manter sua equipe sempre participando dos eventos esportivos do município, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1854/512/08, Ofício ao Senhor NICOLAU KERN Presidente da 
ASSOCIAÇÃO DOS GREMISTAS DE CARAZINHO, PARABENIZANDO pela passagem do 
primeiro aniversário, transcorrido no último dia 08 de agosto e que neste final de semana 
aconteceu às festividades alusivas a data, a todos os sócios tricolores os nossos cumprimentos 
pela data, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1855/513/08, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao Sr. Jocélio Nissel Cunha que ora assume como Presidente da ACIC 
– Associação Comercial e Industrial de Carazinho, instituição do mais alto renome de 
representatividade do empresariado carazinhense, extensivo a toda diretoria. Com a certeza de 
que mais uma vez a ACIC cumpriu com a prerrogativa da criteriosa escolha de seu 
representante maior, congratulo-me com a entidade e associados, desejando uma gestão 
exitosa e de maior crescimento ao empreendedorismo local, sobretudo por identificar neste 
jovem capacidade e determinação, peças fundamentais que alicerçarão esta caminhada 
profissional, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1856/514/08, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Sra. Juraci Visentin da Silva,  parabenizando pelo recebimento do Diploma de 
Colaboradora Emérita do Exército Brasileiro, distinção conferida como servidora da Junta de 
Serviço Militar, pelos relevantes serviços prestados em prol da instituição em nosso município e 
região.Reiterando reconhecimento pela dedicação e comprometimento com que atuou ao longo 
dos 20 anos dedicados à instituição, que a tornaram merecedora inconteste deste 
reconhecimento, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1857/515/08, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao Sr. Vilmar Bellenzier proprietário dos Postos Bellenzier, 
parabenizando pelas novas instalações de mais uma filial em nosso município. Ao tempo em 
que reitera sucesso para mais este empreendimento, oferecendo estrutura moderna e 
adequada aos consumidores locais, em especial por possibilitar mais uma opção empregatícia 
ao cidadão carazinhense, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1858/516/08, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
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enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Sidnei Olavo Meyer pelo destacado trabalho efetuado 
frente à ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho, extensivo a toda diretoria 
gestão 2006/2008. Referendando relevante trabalho realizado à frente desta instituição, e 
marcado pela visão empreendedora e aglutinadora, marcas pessoais que alicerçaram um 
eficiente trabalho de gestão.Sobretudo, enalteço o esforço inconteste de estabelecer e alargar 
parcerias com diferentes órgãos e instituições do nosso município, alavancando crescimento, 
alargando fronteiras, mostrando a pujança do nosso meio empresarial a todo o estado, ao 
passo em que também oportunizou visibilidade e credibilidade a esta associação, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 1859/517/08, oficio parabenizando o conselho municipal dos direitos das 
pessoas com deficiência e ou super dotação/altas habilidades, na pessoa da Senhora Lisandra 
Sandri Rhoden, Vereador Josélio Guerra, PMDB; 1860/518/08, oficio parabenizando o grupo de 
caritas da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na pessoa do Padre Edi Fávero, Vereador 
Josélio Guerra – PMDB; 1861/519/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos aos 
Srs. MÁRCIO COVOLAN E RICARDO SCHUH, proprietários da LUIGI PIZZARIA pela parceria 
firmada com o projeto solidário YACAMIM.Ao Srs. Márcio e Ricardo, parabéns pela realização 
desta bonita parceria que culminou na criação da quarta solidária, são atitudes como está que 
devemos valorizar e usar de exemplo para nossas vidas. A toda a equipe da Luigi Pizzaria 
nossas congratulações, Vereador Luis Sandri – PDT; 1862/520/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Sr. PAULO ARSEGO, pela conclusão do Bacharelado em 
Direito na Universidade Luterana do Brasil – ULBRA – Campus Carazinho.Ao Sr. PAULO 
ARSEGO, nossas mais sinceras congratulações e votos de muito sucesso neste mais novo 
empreendimento em sua vida, Vereador Luis Sandri – PDT; 1863/521/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio de cumprimentos a ACIC - Associação Comercial e Industrial de Carazinho 
na pessoa de seu Presidente Sr. Jocélio Cunha, eleito no dia 18 do mês corrente. 
Parabenizamos ao Sr. Jocélio Cunha e a todos os demais componentes da nova diretoria, pois 
sabemos que garra e capacidade farão parte desta gestão, trabalho e sucesso serão marcas 
desta entidade que é de relevante importância para nosso município, Vereador Luis Sandri – 
PDT; 1864/523/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a ACIC - 
Associação Comercial e Industrial de Carazinho na pessoa de seu Presidente Sr. Jocélio 
Cunha, eleito no dia 18 do mês corrente, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 1865/524/08, 
oficio parabenizando a APAE de Carazinho, na pessoa da srª Diretora Carmem Razzera 
Argenton pelas programações realizadas em comemoração a semana do excepcional; 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; conforme acordo de 
lideranças foi suprimido o intervalo regimental bem como o grande expediente, passando de 
imediato a ordem do dia, com a votação dos requerimentos e moções, convido o senhor 
secretário para fazer a leitura do nº e autor dos requerimentos que irão à discussão e votação 
essa noite; Vereador Cláudio Santos; questão de ordem senhor presidente, os demais 
requerimentos podem ser votados em bloco, mas gostaria de destaque para o requerimento de 
nº 02, requerimento pedido de informações; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente, eu gostaria que a moção de numero 13 fosse colocada em destaque,  
obrigado;  Presidente Vereador Luiz Leite; conforme acordo de lideranças estará em 
destaque a moção de numero 13, e também requerimento e pedido de informação desse 
vereador, os demais requerimentos e moções serão votados em bloco; Secretário Vereador 
Cláudio Santos; requerimento nº 01 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
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Vereador Luiz Leite; está em discussão os requerimentos dos senhores vereadores 
apresentados nessa noite; não havendo vereador que queira discutir, Vereador Gilnei Jarré 
para discutir os requerimentos; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores 
vereadores, Pastor Valdemar, alunos da universidade nosso boa noite, entramos com um 
requerimento, caríssimos vereadores, onde pedimos para ACIC entrar juntamente com a 
secretaria de desenvolvimento, para desenvolver um curso, onde a empresa Parmalat está com 
necessidades, é um curso básico em eletromecânica e manutenção em maquinas industriais, 
esse curso ira atender aos funcionários para que tenham mais conhecimentos e habilidades 
para desenvolver as atividades na área de manutenção das máquinas, seria isso senhor 
presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os requerimentos por 
unanimidade, está em discussão o requerimento pedido de informação do Vereador Luiz Leite, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores que concordam 
com o pedido de informação do Vereador Luiz Leite permaneçam como estão os demais que se 
manifestem; rejeitado o requerimento, pedido de informação por cinco votos a quatro; pois não 
vereador; Vereador Antonio Azir; queremos justificar nosso voto contrário ao requerimento 
pedido de informações, porque na outra legislatura ainda, no ano de 2003, foi aprovado pela 
câmara municipal, a questão da licitação das lombadas eletrônicas, das sinaleiras e também a 
licitação para que uma empresa fosse terceirizada para colocar os equipamentos na nossa 
avenida e também em outras vias publicas, talvez devido há um lapso temporal o senhor 
presidente não tenha se recordado,  mas esse projeto foi aprovado por esta casa, portanto 
considero que o pedido de informação seria até incoerente, obrigado; Presidente Vereador 
Luiz Leite; eu solicito ao senhor secretário, 1º vice presidente para que dirija os trabalhos para 
que eu possa me reportar; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, senhor presidente; 
Vereador Luiz Leite; apenas para justificar o voto; Vereador Paulino de Moura; justificativa de 
voto, então tá, obrigado; Vereador Luiz Leite; apenas para justificar, se me permite, senhores 
vereadores, até pel.....digamos do tempo em que a gente ficou sabendo da forma da 
implantação das lombadas eletrônicas, nas sinaleiras,ultimamente que chegou há poucos dias 
ao nosso conhecimento, a forma em que for acordado os valores, e as multas previstas nos 
quatro anos, esse vereador e demais pessoas que comentaram comigo achei bastante alto os 
valores previstos para as multas, que poderão ser aplicadas nos condutores de veículos da 
cidade de Carazinho e região no período de quatro anos, uma previsão de quatro milhões de 
reais, por ano, eu achei isso um absurdo, então eu acho que essa previsão, de repente até a 
própria empresa tenha errado, se enganado, porque se os senhores que estão aqui presentes 
fizeram um breve exame de consciência das coisas vamos analisar, profundamente, friamente 
que é um valor bastante alto, para quatro anos dezesseis milhões de reais, onde o município 
terá uma participação de apenas 15% desta receita, eu acredito e espero que essa empresa 
pelo menos tenha como trazer ao poder legislativo, algum colega vereador da bancada do 
PSDB, PTB, apenas para nos informar, porque de repente é até um lapso nesta Informação que 
a gente leu no Jornal diário da manhã, na coluna da Nadja Hartmann, e a gente fica 
preocupado com a situação, então nesse sentido, não é uma coisa afrontosa e nem para 
colocar duvidas ao projeto do poder executivo e sim a forma como está sendo divulgada uma 
cobrança um tanto exagerada em multas, de dezesseis milhões de reais num período de quatro 
anos, só para justificar o pedido de informação; Vereador Paulino de Moura; justificativa de 
voto senhor presidente, eu gostaria de esclarecer a comunidade que a lei ela é clara, quando 
não se comete à infração não terá a multa, esse recurso não vai entrar desde que a pessoa ela 
possa estar a conduzir seu automóvel dentro das regras da lei de transito, e mais,  esse projeto 
ele foi aprovado, e eu gostaria de depois ver, por unanimidade na casa, onde nós aprovamos 
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para que houvesse um melhoramento no transito, tem que se adequar alguma coisa, com 
certeza, mas a lei é bem clara, só terá o aporte, o recurso, se houver a infração, então eu peço 
e solicito às pessoas que andem dentro da lei de transito que não vai ter multa, obrigado; 
Presidente Vereador Luiz Leite; eu acredito que até os termos desse contrato não seria esse 
que eles estão divulgando, por isso o pedido de informação, mas vamos passar já a discussão 
e votação das moções, solicito ao senhor secretário para que leia o autor das moções ; 
Secretário Vereador Cláudio Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 04 Vereador 
Luiz Leite – PDT; nº 05 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 06 Vereador Cláudio Santos – PSDB; nº 
07 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 08 Vereador Luiz Leite – PDT; nº 11 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 19 Vereador Luis Sandri – PDT; nº 08 anexa à n º 19 Vereador Adroaldo De Carli – 
PMDB; nº 09 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereador Paulino de Moura – PDT; nº 12 
Vereador Gilnei Jarré PSDB; nº 14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 15 Vereador Déio – 
PMDB; nº 16 Vereador Déio – PMDB; nº 17 Vereador Luis Sandri – PDT; nº 18 Vereador Luis 
Sandri – PDT; nº 20 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; Presidente Vereador Luiz Leite; 
está em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação as moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovadas as moções por unanimidade; colocamos agora para discussão e 
votação a moção de nº 13, de autoria do Vereador Gilnei Jarré, solicito ao Senhor secretário 
para que faça leitura do nº e autoria da moção; Secretário Vereador Cláudio Santos; moção 
de nº 13 autoria do Vereador Gilnei Jarré, em destaque a pedido do Vereador Paulino de 
Moura; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Paulino de Moura para discutir a moção; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, Pastor Valdemar e em 
nome do Pastor Valdemar eu conclamo aos alunos da Universidade ULBRA, parabenizando por 
essa iniciativa da câmara de vereadores, eu gostaria senhor presidente de deixar claro que a 
comunidade precisa saber porque esse vereador é contrario a esta moção onde está se 
parabenizando um investimento em Carazinho, porque nós entendemos que aquele 
investimento que hora esta se fazendo no referido local, ele é um investimento que está fora 
dos padrões, exigido pela lei de diretrizes então nós entendemos que não pode estar lá um 
posto de combustível porque nós entendemos que este posto ele está, a lei exige que ele tenha 
dezoito metros da linha do cordão até o seu final, e nós estivemos lá medindo esta metragem, 
onde tem dezessete metros e quarenta e um, se ele está com dezessete metros e quarenta e 
um, ele não está atingindo a lei, e nós entendemos que esse investimento tem que ser parado, 
tem que ser feito o adequamento, também entendemos que lá tem uma lavagem ao lado da 
residência onde está o posto instalado, e a lei também diz que lá não pode ter lavagem, porque 
ela usa produtos químicos, então eu votarei contrário a esta moção porque eu entendo que não 
é um investimento voltado à sociedade de Carazinho, então estou justificando meu voto, votarei 
contrário a essa moção, porque entendo que ela não está adequada à lei, quando ela estiver 
adequada à lei com certeza eu acho que Carazinho, pessoas que investem em Carazinho tem 
que ser parabenizadas, mas enquanto não estiver, e essa é uma posição do Vereador Paulino 
de Moura, porque nós estivemos lá em loco, estivemos lá fazendo a vistoria neste investimento, 
seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz 
Leite; continua em discussão a moção, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação, Vereador Josélio Guerra; Vereador Josélio Guerra; só para justificativa de voto, 
quero cumprimentar aqui o diretor da universidade, quero parabenizar pelos oito anos diretor, e 
quero, até não ia me manifestar, mas por justificativa de voto, eu quero falar para o meu colega 
Vereador Paulino de Moura, independente da situação do posto, ter 18 metros, 17 metros e 41 
centímetros ou 17 metros e 99 centímetros, eu acho que o senhor está investindo no município 
de Carazinho, investimento alto, vai gerar emprego, eu acho que de repente se está com 
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problema com algum morador, se tem problema na lavagem, então interdita a lavagem, não 
vamos deixar fechar esse investimento, onde o senhor já investiu um certo recurso, não estou 
aqui defendendo o empresário, mas sim estou defendendo aqui os funcionários que lá irão se 
instalar, lá irão trabalhar, isso vai gerar emprego para Carazinho, então vou votar a favor desse 
requerimento, essa moção aqui, porque acredito q todo empresário que queira investir em 
Carazinho, tem que investir em Carazinho porque é uma terra que muito tem para produzir e 
nós temos que receber empresas novas de fora inclusive, seria isso senhor presidente; 
Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão, Vereador Antonio Azir para discutir a 
moção de nº 03 autoria do Vereador Gilnei Jarré; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, 
senhores vereadores, diretor da ULBRA pastor Valdemar, aos professores, aos alunos, aos 
funcionários da câmara municipal, a imprensa a nossa saudação, creio eu que quando o 
Vereador Paulino de Moura se pronunciou a respeito desse empreendimento, jamais ele quis 
ser contrário a qualquer investimento em Carazinho, jamais os vereadores que estão buscando 
através da Fepam, através do planejamento municipal, verificar se os projetos realmente estão 
corretos, porque nós não podemos em nome do poder econômico, passar por cima das regras 
municipais, das normas da Fepam, porque é um momento onde todos nós nos preocupamos, 
não somente no presente como no futuro com nosso meio ambiente, então creio eu que nós 
não podemos nos apressar em aprovar tudo, em nome do poder econômico, em nome do 
emprego, sem nos preocuparmos com o nosso futuro, com o futuro do nosso planeta, que tão 
comentado é, mas na pratica a gente se vê muito pouco as ações e as prevenções, justamente 
porque impera o poder econômico em todos os Empreendimentos, em todas as ações, em 
beneficio do capital, em beneficio do financeiro, deixando de lado realmente a qualidade de vida 
das pessoas, em momento algum houve a preocupação de alguns vereadores com os 
moradores das redondezas, que são vizinhos deste posto de combustíveis, então creio eu que 
os vereadores que irão votar contra, porque houve muitas controvérsias, ainda há controvérsias 
sobre a instalação deste posto, onde o Vereador Jaime Fragoso na ultima reunião ainda 
encaminhou verbalmente a presidência da casa, um requerimento, solicitando a documentação 
junto a Fepam, então quero me justificar também, não sou contra nenhum empreendimento em 
Carazinho, contrário , nós queremos sim empreendimentos, queremos sim empregos, 
queremos progresso, queremos desenvolvimento, mas algo ordenado e um crescimento 
sustentável, sustentado, queremos empreendimentos como esse, que estamos aqui hoje, a 
Ulbra, que tanto beneficio trouxe, para Carazinho e nossa região, desenvolvimento que com 
certeza, ficará por muitas gerações, eu já estou me referindo a ULBRA porque talvez não terei 
oportunidade novamente de me manifestar e quero dizer o meu reconhecimento, o meu 
agradecimento, pelo trabalho que a ULBRA vem desempenhando, não somente na formação 
de profissionais, mas sim na formação de cidadãos, e também a participação que a ULBRA 
vem tendo no nosso dia a dia, junto principalmente as comunidades mais carentes como o 
trabalho social que vem desenvolvendo no bairro esperança e também em outras áreas, seria 
isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite;  
continua em discussão, para discutir a moção Vereador Cláudio Santos; Vereador Cláudio 
Santos; senhor presidente, colegas vereadores, diretor do Campus ULBRA Carazinho, pastor 
Valdemar, todos os professores, acadêmicos, imprensa, funcionários da câmara que desde 
cedo estão trabalhando para que pudéssemos oportunizar a vinda da câmara de vereadores 
até a ULBRA nessa sessão solene que teremos após, pela passagem de seus oito anos em 
Carazinho, mas também, senhor presidente, gostaríamos de dizer com relação a essa moção, e 
até justificar o voto, que estivemos quase um hora essa semana conversando com os 
representantes da Fepam em Porto Alegre, talvez se tivéssemos ido a Porto Alegre tinhamos 
economizado mais, do que gastamos de telefone, pago pelo gabinete deste vereador para 
trazer as informações referentes as instalações da Fepam, o que diz respeito a Fepam em 
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Porto Alegre, da instalação deste posto, até não sabia, porque não consta no processo do 
executivo que nós temos a copia, estivemos conversando com os responsáveis pelo 
planejamento na semana que passou, e não consta junto ao processo inclusive a própria 
licença instalação, que é a ultima instância e que não consta no processo, mas já tem licença 
operação e também licença instalação, e acredito eu, senhor presidente, senhores vereadores, 
que nos que diz respeito a Fepam a este posto não se tem mais o que fazer, segundo 
entendimento da Fepam os documentos que vão à Porto Alegre para a Fepam pelo executivo, 
pelo planejamento, eles se baseiam nesses documentos e então não tem mais o que se fazer 
no que diz respeito ao meio ambiente, mas por  outro lado senhor presidente, senhores 
vereadores, fica a preocupação, exatamente pela licença que foi dada pelo município, pelo 
planejamento, para que este posto seja, seja não, porque ele já está instalado, e já esta 
funcionando na Marechal Floriano com a XV de Novembro, XV de Novembro com a Marechal 
Floriano, ai eu não consegui entender de que forma está sendo instalado esse posto ali , 
nessas duas ruas, posto de esquina, só volto a lembrar senhor presidente de que diz o nosso 
código de obras de que o alinhamento da rua até a bomba de gasolina tem que ter 6 metros, e 
a metragem é importante, porque senão daqui a pouco qualquer um faz o que quer e passa por 
cima das leis, passa por cima das metragens, e faz o que se quer, e eu acho que se tem que 
colocar regras e se existem essas leis elas devem ser cumpridas, mas diz que o alinhamento da 
rua até a bomba de gasolina tem que ter seis metros, e da bomba até os fundos do terreno tem 
que ter mais dezoito metros, ou melhor, mais doze metros, seria dezoito, e mais um e vinte e 
cinco que conta o que diz respeito a bomba de gasolina, dezenove metros e vinte e cinco 
centímetros tem do alinhamento até os fundos do terrenos,  pois o terreno tem dezessete 
metros e quarenta e um centímetros, está bem além, inclusive conversando com o próprio 
engenheiro que fez a planta deste posto, este projeto, e nos dizia, e argumentava como 
engenheiro, de que num terreno de esquina o terreno tem duas frentes, tanto faz a XV de 
Novembro, como a Marechal Floriano, então nesse pensamento senhor presidente que digo, 
não diz a lei e ela é clara, e a lei deve ser cumprida, ela não diz quer da frente do terreno até a 
bomba, tem que ter seis metros, e da bomba até os fundos tem que ter doze metros, ela diz que 
do alinhamento do terreno até a bomba, seis metros e da bomba até os fundos doze metros 
para que desse dezoito metros, então há essa preocupação sem duvida, inclusive a Drª. 
Responsável por essa obra na Fepam nos disse que se estiver atrapalhando a lavagem de 
veículos, pode até inclusive ser fechado, que é o  que acredito que deva acontecer porque as 
pessoas quando estiverem passando pela lavagem na rua Marechal Floriano e estiverem 
lavando algum veiculo, certamente vão se molhar, porque é muito pequeno o espaço que te, da 
lavagem, até a calçada, eu até gostaria de fazer as minhas palavras as palavras do Vereador 
Antonio Azir, e também concordo que não há preocupação com relação a empreendimentos em 
Carazinho, pelo contrário, nós queremos que venham empreendimentos a Carazinho, quantos 
mais vierem nós somos favoráveis, mas gostaríamos que as cosias fossem de forma correta, 
inclusive senhor presidente, fica qualquer, acredito eu, qualquer pessoa, qualquer motorista de 
veiculo que queira abastecer neste posto, pois hora, é só buscar o Diário da manhã, onde faz-
se a propaganda deste posto, neste local, e diz que vende o combustível com a marca BR, e a 
bandeira do combustível deste posto é bandeira branca, então a gente não sabe nem a origem 
do combustível que é vendido neste posto, então coloco esta preocupação porque nós todos 
que formos abastecermos neste posto, nós não sabemos principalmente a origem, e já concluo 
senhor presidente, obrigado pela sua complacência, já concedo a parte Vereador Paulino de 
Moura, para dizer que nós estamos sendo enganado com relação ao combustível que esta 
sendo vendido neste posto, porque lá não tem BR, porque a própria Petrobrás se recusou a dar 
o combustível da Petrobrás para ser vendido neste posto, pois não Vereador Paulino de Moura, 
e já encerro senhor presidente; Vereador Paulino de Moura; Vereador Cláudio Santos até 
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para auxiliá-lo e se a Fepam ela libera um projeto e não vem ver como este projeto está 
funcionando na pratica, se tem que fazer uma auditoria, porque não posso conceber que um 
órgão de governo libere em cima de papel, porque eu acho que esse órgão que é tão 
importante ele precisa vir até o investimento para ver se realmente está adequado, porque 
senão eu faço qualquer projeto e mando no papel e eles vão aprovar, e quanto a situação, 
Vereador Déio, eu quero dizer que esse vereador e com certeza aos demais colegas, nós 
estamos preocupados sim com a falta de trabalho para os nossos jovens, para os nossos filhos, 
tanto é que o governo municipal está trazendo um investimento de mais de três mil e 
quinhentos empregos diretos, e mais de dois mil indiretos, o Sine, o qual eu trabalhei por dois 
anos, está fazendo a qualificação destas pessoas para estarem no mercado de trabalho, então 
esse vereador, ele é favorável sim ao desenvolvimento do ser humano como pessoa e como 
gente, obrigado; Vereador Cláudio Santos; para finalizar senhor presidente, agradecendo 
mais uma vez a complacência, este vereador vota contra e justifica o voto até porque nós não 
podemos parabenizar alguém que segundo nosso modo de entender está agindo de forma 
errada mesmo que seja um investimento no município de Carazinho; Presidente Vereador 
Luiz Leite; continua em discussão a moção, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos, Vereador Felipe Sálvia para discutir a moção; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, questão de ordem, eu gostaria senhor presidente de pedir vistas a essa moção, e 
pedir a suspensão da tramitação, para até que eu acompanhe a documentação, junto com 
meus pares, na próxima reunião votaremos essa moção; Presidente Vereador Luiz Leite; o 
autor concorda com o pedido de vistas, então esta moção ficara para apreciação e votação na 
próxima reunião ordinária, passamos agora a leitura do senhor secretário da ementa e autor 
dos projetos que irão a votação nesta noite, bem como a leitura do parecer das comissões de 
justiça e finanças e da ordem econômica e social dos referidos projetos de leis; Secretário 
Vereador Cláudio Santos;. PROCESSO 1.772/171/08, Relatório 009/08, Autor:Legislativo 
Municipal, Ementa: Relatório de execução orçamentária Julho/2008, com o parecer da 
comissão de controle financeiro e orçamentário. Relatórios de Execução Orçamentária: 
Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária da Câmara 
Municipal de Carazinho relativa ao mês de Julho de 2008. Após análise dos relatórios de 
execução orçamentária: Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação 
bancária relativa ao mês de Julho de 2008, esta comissão conclui referidos relatórios estão em 
conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário desta 
casa a aprovação deste parecer. Carazinho, 25 de agosto de 2008.Vereador Antônio Azir 
relator e Presidente; Vereador Adroaldo De Carli – Secretário; Vereador Jaime Fragoso – 
Membro; PROCESSO 1.771/170/08, Projeto de Lei 110/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da Câmara Municipal, no valor de R$ 
59.600,00; Parecer das comissões, comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é 
constitucional e quanto ao aspecto financeiro nada a opor. Sala das reuniões 25 de agosto de 
2008. Vereador Gilnei Jarré – secretário e relator , Vereador Antonio Azir – presidente e 
Vereador Josélio Guerra – membro; parecer da comissão de ordem econômica e social: o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Sala das reuniões 25 de 
agosto de 2008. Vereador Paulino de Moura – relator e presidente, Vereador Cláudio Santos – 
secretário e Vereador Luis Sandri – membro; Presidente Vereador Luiz Leite; está em 
discussão os pareceres da comissão de justiça e finanças bem como da comissão da ordem 
econômica e social dos referidos projetos de leis, está em discussão, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovados os projetos de leis apresentados nesta reunião ordinária 
para ser votado por unanimidade, os pareceres, digo, das comissões de justiça e finanças e da 
ordem econômica e social, está em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, está 
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em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os referidos 
projetos de lei por unanimidade; antes de passar a este momento solene, gostaria em nome da 
instituição da câmara municipal de vereadores de Carazinho, fazer um cumprimento muito 
especial ao pastor Valdemar Sjlender, aos professores, também os acadêmicos que aqui se 
fazem presentes nesse momento tão importante alusivo aos oito anos de funcionamento, de 
atividades da ULBRA, campus da ULBRA na nossa comunidade de Carazinho, bem como 
servindo toda a nossa região e algumas cidades distantes que aqui vem buscar fazer os seus 
cursos acadêmicos, convido aos lideres das bancadas para que conduzam o pastor Valdemar 
até a mesa para que receba esta homenagem do poder legislativo de Carazinho em nome da 
nossa comunidade, em agradecimento aos oito anos de atividade desta conceituada 
universidade com 36 anos já de atividades também em nossa comunidade e região, convido 
aos lideres de bancada para q o conduzam até a mesa; Vereador Luiz Leite – presidente do 
poder legislativo de Carazinho, representando os demais pares, os dez vereadores, o qual a 
indicação passou pelo crivo e indicação dos dez vereadores, farei a entrega então dessa 
comenda para o Pastor Valdemar; Pastor Valdemar Sjlender; no transcurso dos oito anos de 
serviços prestados a educação de Carazinho, a câmara municipal homenageia a Universidade 
Luterana do Brasil _ ULBRA e parabeniza a direção, corpo docente e todos os que ao longo 
desses últimos oito anos fizeram da educação em nosso município uma profissão de fé. 
Carazinho, 25 de agosto de 2008. assinados pelo Vereador Luiz Leite – presidente e Vereador 
Jaime Fragoso – secretário. Muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; concedemos a 
palavra de imediato ao pastor Valdemar para que use da tribuna e faça as suas explanações; 
Pastor Valdemar Sjlender; em nome do nosso magnífico reitor da Universidade Luterana do 
Brasil – Ruben O. Becker do pró-reitor das unidades externas da ULBRA professor Osmar 
Ruffato, em nome da direção da Ulbra Carazinho, dos seus 120 professores, 49 funcionários e 
sobretudo em nome dos seus mais de dois mil acadêmicos da graduação e da pós graduação 
presencial, eu quero saudar os senhores e as senhoras presentes a esse momento tão 
importante, sessão solene, e cumprimentar o Vereador Luiz Leite, presidente da câmara 
municipal de vereadores de Carazinho, e em seu nome cumprimentar a todos os vereadores 
que se fazem presentes a essa sessão solene, e também em nome do Vereador Luiz Leite 
cumprimentar os demais integrantes da câmara de vereadores, aos funcionários, e dizer da 
nossa satisfação em recebê-los nesta noite, na nossa universidade, a universidade luterana do 
Brasil – ULBRA, campus Carazinho, eu quero também cumprimentar a professora Nelci 
Ehrardht, a nossa assessora pedagógica e em nome da professora Nelci eu quero saudar a 
todos os coordenadores de curso, a todos os demais professores da casa, bem como também 
cumprimentar a professora Noeli, não sei se ela está, está ai a professora Noeli Rigo, eu faço 
questão de cumprimentar a professora Noeli, esposa do nosso querido e eterno diretor, 
professor Remi João Rigo, que é o grande responsável por esta obra, pela sua implantação, e 
com toda sabedoria, toda ética, com toda dignidade, conduziu também esse campus da 
universidade luterana do Brasil, eu quero também, em nome do Elcio aqui está, o Elcio 
Bortolotti é nosso acadêmico do curso de administração e em nome do Elcio, cumprimentar 
todos os acadêmicos que se encontram aqui nesta noite, nesta sessão solene, e senhoras e 
senhores, eu penso que esse é um momento muito especial, eu não poderia me furtar á 
oportunidade de dizer algumas palavras, porque afinal de contas são 36 anos de ULBRA 
nacional e 8 anos de ULBRA Carazinho, e eu não poderia deixar de começar essa reflexão, 
este momento, sem dizer, já que eu continuo sempre sendo lembrado como pastor Valdemar, 
uma frase que eu usei muito enquanto pastor e que ela fez parte durante vários anos daquele 
que era o fio condutor das nossas escolas da ULBRA, uma frase que dizia assim: “ o grande 
desafio do ser humano na atualidade é SER humano”, parece redundante mas é uma grande 
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verdade, o grande desafio do ser humano, numa sociedade que valoriza o ter, o aparente, o 
exterior, as coisas, que valoriza muitas vezes mais a pessoa pelo que ela faz, pelo cargo que 
exerce, pela posição que ocupa, do que pela sua dignidade enquanto ser humano, realmente, 
esse é um grande desafio, e se o grande desafio do ser humanos na atualidade é resgatar o ser 
do ser humano, esse desafio passa necessariamente pela educação, eu acredito nisso, mas 
não é qualquer tipo  de educação, não é uma educação tecnicista, conteudista que valoriza 
apenas o técnico, o cientifico, o conhecimento teórico, é uma educação que valoriza também o 
teórico, o cientifico, o técnico sim, porque afinal de contas não se pode abrir mão disso, mas 
junto com o técnico cientifico também valoriza os valores, os princípios, a ética, a dignidade que 
coloca o acadêmico aprendente numa perspectiva de responsabilidade diante de si mesmo, 
diante do outro, diante da natureza, do meio ambiente que aqui foi referenciado e sobretudo 
também diante de Deus, e esse compromisso senhores, a universidade luterana do Brasil tem 
desde a sua implantação, alias a ULBRA tem 36 anos, mas a história de educação da ULBRA 
começou em 1911, quando a sua mantenedora a comunidade evangélica luterana São Paulo 
de Canoas, iniciou um trabalho educacional com uma pequena escola, essa pequena escola 
em 16 de agosto de 1972, ou seja, 38 anos atrás, 36 anos atrás, iniciou um curso de 
graduação, um curso de terceiro grau, em 1988 se transformou na Universidade Luterana do 
Brasil que hoje é a maior universidade confessional do Brasil, e a terceira maior universidade do 
Brasil, com mais de 150 mil alunos, desde a educação infantil ao doutorado, e a filosofia que 
norteia a escola, a universidade, enfim toda a educação da ULBRA está baseada nos 
princípios, na filosofia cristã de educação de Martinho Lutero, e é justamente Martinho Lutero 
que eu fui buscar, gosto muito de uma frase que Lutero escreveu e eu penso que é importante 
aos senhores vereadores, principalmente numa época que estamos vivendo que é a época das 
eleições, Lutero escreveu em 1524, há quase 500 anos atrás ele escreveu o seguinte: o 
progresso de uma cidade não depende do acumulo de grandes tesouros, construções com 
muros, casas bonitas, canhões e muitas armas, o melhor e mais rico progresso de uma cidade 
é quando ela possui muitos homens bem instruídos, cidadãos ajuizados, honestos e bem 
educados, é isso que faz uma cidade, um município, um estado, um pais ser forte, quando tem 
cidadãos educados, ajuizados, instruídos e honestos,  a ULBRA tem buscado fazer isso, ao 
longo de seus 36 anos a nível nacional e aqui em Carazinho coincidentemente iniciou suas 
atividades no dia do aniversário da ULBRA, dia 16 de agosto de 2000, e oito anos depois nós 
estamos atuando em Carazinho com 15 cursos de graduação presencial, são mais de dois mil 
alunos na graduação presencial, nós temos hoje 4 cursos de pós graduação, 4 cursos sendo 
oferecidos aqui em Carazinho pelo sistema do ensino a distancia, e através do ensino a 
distancia a ULBRA Carazinho chega até Chapecó, Santa Rosa, atende a toda essa região com 
mais de dois mil alunos, ou seja se nós considerarmos os alunos da graduação presencial, do 
ensino a distância, das pós graduações, a ULBRA Carazinho hoje é responsável por mais de 
cinco mil acadêmicos, que buscam através de nossa universidade, a concretização de sonhos, 
gerando conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento regional, e um dado que talvez 
importa muito aos senhores vereadores, eu fiz um levantamento desde 2000 nós estamos em 
Carazinho, a graduação presencial aqui em Carazinho começou a formar as primeiras turmas 
em 2004, e até hoje nós formamos 1.238 acadêmicos, e este, segundo o próprio presidente fez 
referencia, eles são oriundos de nada menos que 69 municípios da região, comprovando com 
isso que a ULBRA Carazinho esta instalada em Carazinho, mas é uma universidade que atende 
a toda a região, e a preocupação da ULBRA Carazinho desde a sua implantação não foi 
apenas em trazer o ensino da sala de aula, ela extrapola a sala de aula, com os seus projetos 
de pesquisa e sua atuação também já referenciada consistente e significativa na extensão 
acadêmica e comunitária, ao mesmo tempo em que investe não apenas em infra-estrutura, mas 
investe também em laboratórios, neste ano de 2008 nós inauguramos os nossos laboratórios de 
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estética e cosmética o moderno laboratório escola da Biomedicina, que vieram associar-se e 
somar aos laboratórios na área da saúde, do design, da administração, o nosso Sajulbra, lá no 
centro da cidade, os nossos laboratórios da educação física, enfim o compromisso da ULBRA 
Carazinho sempre é de fazer com que haja excelência de ensino, isso nós comprovamos ao 
longo dos oito anos, a ULBRA Carazinho tem sido um orgulho para toda ULBRA nacional, bem 
como também para os carazinhenses, eu quero fazer algumas referencias que comprovam isso, 
em primeiro lugar, nós temos o orgulho de dizer que o curso do direito da ULBRA Carazinho 
tem mais de 50 % dos seus egressos hoje aprovados com o exame da ordem e atuando como 
advogados, três estão aqui, um deles é o Vereador Antonio Azir, dois estão ali, o Renato e o 
Ricardo que eu soube agora são assessores da câmara de vereadores, junto com esses mais 
de 50% dos nossos egressos estão hoje atuando, com isso nós queremos dizer que a média da 
ULBRA Carazinho está muito acima da média nacional, no ano passado nossos cursos  de 
sistema de informação e designer receberam visitas de comissões do MEC e também 
alcançaram notas acima da média nacional, com media final de 3 e 4 numa escala de 1 a 5, e 
por fim ainda nas ultimas semanas, a mídia nacional, estadual e regional, destacou os 
resultados no exame do ENAD, exame nacional de estudantes, que é aplicado pelo MEC, onde 
os nossos cursos de Educação Física, serviço social e enfermagem, alcançaram médias que as 
colocam entre as primeiras colocadas em todo o Rio Grande do Sul, Educação Física está em 
primeiro lugar, serviço social em segundo lugar, a enfermagem em quarto lugar em todo o Rio 
Grande do Sul, considerando tanto Universidades públicas quanto privadas, enfim, senhoras e 
senhores, os 36 anos da ULBRA nacional, e oito anos da Ulbra Carazinho, desperta em toda 
família ULBRA um misto de orgulho e responsabilidade, orgulho porque nós temos a convicção 
de que estamos contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais 
humana, mais ética, mais solidária, mas acima de tudo trás um sentimento de  
responsabilidade, porque a sociedade, os poderes públicos, as famílias, e sobre tudo os 
educandos, esperam muito de uma instituição de ensino, por isso precisamos com tanta 
seriedade, humildade, continuar buscando a excelência em todos os níveis, em todas as áreas, 
por isso nós queremos nesta noite, parabenizar a todos aqueles que compõe a ULBRA 
Carazinho, professores, funcionários e principalmente os nossos acadêmicos, que são a razão 
de ser e os grandes responsáveis pelo sucesso desse trabalho, eu quero agradecer de todo o 
coração pela oportunidade, pelo reconhecimento, pela menção honrosa feita a ULBRA 
Carazinho, através dessa sessão solene da câmara de vereadores, e da nossa parte senhores 
vereadores, fica o compromisso de continuarmos trabalhando com responsabilidade, ética e 
dedicação, objetivando o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida de 
Carazinho e região investindo em um ensino de qualidade, bem como também trazendo novos 
cursos para a nossa região, faremos isso com muito amor,  compaixão, com compromisso, com 
responsabilidade, usando para isso a maior e mais importante arma a disposição que é a 
educação, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; concedemos agora a palavra aos 
vereadores que queiram fazer uso por três minutos, primeiro vereador que se inscreveu 
Vereador Cláudio Santos, e não ultrapasse os três minutos para que todos possam deixar a sua 
mensagem; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, retorno a essa 
tribuna não ultrapassarei os três minutos até porque o diretor Valdemar, Pastor Valdemar como 
é conhecido por todos nós, já deu todos os dados desta importante instituição para a nossa 
cidade, nossa região, quero cumprimentar além do diretor, pastor Valdemar, ao grupo de surdos 
que também estão nos acompanhando, e tendo consciência daquilo que esta sendo dito aqui e 
o significado que tem também a ULBRA na vida deles e de tantos outros que por aqui passam, 
eu só venho senhor presidente a essa tribuna fazer alusão novamente aos professores, os 
alunos, que por aqui já passaram, à todos os funcionários, todos que aqui estão participando 
dessa solenidade, apenas para lembrar,diretor Valdemar, do tão bem lembrado pelo senhor 
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também, nosso professor Remi Rigo, que com certeza soube fazer aquilo que era necessário 
fazer para que essa instituição de educação hoje tivesse e alcançasse o sucesso que tem, pois 
a velocidade estabelecida por um líder é o que determina o ritmo do grupo que vem atrás, e 
certamente por todo esse período em que esteve a frente dessa instituição, o professor Remi 
teve a sabedoria, o conhecimento e teve também o discernimento quando era necessário, então 
nós não podemos de forma alguma deixar de reconhecer através de todos que contribuíram e 
contribuem ainda, e muitos os outros e ainda contribuirão para o crescimento e enriquecimento 
de nossa região e dessa instituição a pessoa do professor Remi Rigo, quero parabenizar a 
todos, e dizer que me emociono quando falo do professor Remi, e que hoje pela parte da 
manhã ainda tive a oportunidade de dar um abraço a ele no São Vicente em Passo Fundo, e a 
tempo não conseguia fazer isso, sentimos a falta dele quando foi homenageado na câmara mas 
tenho certeza de que aquilo que ele já fez, certamente Carazinho e todos que tiverem 
oportunidade de tê-lo junto jamais esquecerão, então me permita diretor, que faça essa singela 
homenagem deste vereador em particular pelos oito anos de belos serviços, relevantes serviços 
prestados a toda comunidade regional, todas essas homenagens deste vereador pelo menos 
que sejam destinadas ao nosso eterno como você disse professor Remi João Rigo, obrigado e 
parabéns pelos oito anos; Presidente Vereador Luiz Leite; com a palavra Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, eu 
também quero relembrar algumas conquistas pela ULBRA juntamente com o Professor Remi 
Rigo, eu então eleito vereador, pelo segundo mandato, líder de governo, batalhamos muito aqui 
atrás onde colocamos uma carreta e ali lançamos a pedra fundamental da ULBRA, também ali 
na frente, na 285 está o marco, Vereador Antonio Azir, o qual nós e outros vereadores 
estivemos em Porto Alegre e conseguimos uma lombada eletrônica para nossa universidade e 
eu quero dizer pastor Valdemar que só os leais só quem tem amor no coração pode reconhecer 
em outra pessoa os seus bons serviços prestados para essa universidade, e eu tive o privilegio 
de então voltando a assumir o cargo de vereador, de estar na casa do professor Remi, porque 
eu entendo que nós portadores de cargos públicos, nós temos, e hoje essa câmara esta tendo a 
sapiência de homenagear as pessoas enquanto vivas, porque o serviço prestado delas são 
como seres humanos, são pessoas que agregam outros segmentos da sociedade para bem 
desenvolver, e eu tenho uma satisfação muito grande de falar do professor Remi Rigo, porque 
lá na casa dele estive por muitos anos com uma outra situação, com um personagem o qual eu 
represento que é o Papai Noel, e lá eu estava para levar uma palavra de paz, uma palavra de 
alegria, e por muitos e muitos anos a gente teve esse privilégio, então eu também quero aqui 
me curvar ao professor Remi Rigo o qual muito lutou, muito trabalhou junto com sua esposa 
para que essa universidade estivesse no patamar que está, mas só pessoas que tem amor no 
coração, pessoas que são leais aos princípios de lealdade, reconhecem isso, eu quero também 
dizer a vossa excelência, parabéns por essa postura, parabéns por reconhecer no professor 
Remi Rigo uma pessoa que trouxe o desenvolvimento para a Universidade ULBRA de 
Carazinho, que Deus possa estar abençoando o professor Remi e que ele saiba que os 
carazinhenses o amam, que os carazinhenses o querem bem, que nós possamos realmente ter 
só boas lembranças do professor Remi Rigo dentro da ULBRA e também da sociedade, muito 
obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; Vereador Adroaldo De Carli para fazer uso da 
palavra; Vereador Adroaldo De Carli; senhor presidente, senhores vereadores, queremos dar 
uma saudação especial ao diretor do campus ULBRA Carazinho, Pastor Valdemar, também 
cumprimentando professores, funcionários, acadêmicos desta importante instituição de ensino, 
ULBRA Carazinho, imprensa aqui presente, senhoras e senhores, nossa saudação, estamos 
aqui também senhor presidente falando em nome do meu colega Vereador Déio – PMDB, 
também do colega Vereador Felipe Sálvia – PDT, também do colega Vereador Luis Sandri – 
PDT, queremos deixar aqui meu caro diretor o nosso reconhecimento por esta importante 
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instituição de ensino, ULBRA Carazinho, que instalou-se a oito anos e pela sua importância no 
contexto de participação do desenvolvimento de Carazinho e da nossa região, devemos muito 
mesmo a essa instituição de ensino de qualidade, é o que nós buscamos sempre, que nós 
sabíamos e reconhecíamos na ULBRA a qualidade de ensino que pratica essa universidade, e 
Carazinho e região foi merecedora desta instalação aqui a oito anos, então como é importante 
vermos a participação, e pode ter certeza que muito do desenvolvimento que temos hoje, 
pessoas empreendedoras, pessoas participando ativamente do comércio, da industria, 
prestação de serviço, daqui saiu, gerando a instituição, o conhecimento apropriado para essas 
pessoas lá fora desempenharem as suas funções com muito sucesso e nós temos tido o 
conhecimento, e a gratidão de ver essas pessoas participar do desenvolvimento de nossa 
cidade de Carazinho e de toda uma região da qual participa Carazinho, então queremos aqui 
parabenizar a todos, e quando nós fizemos na reunião solene que eu considero importantíssimo 
também valorizar as pessoas e as instituições, que participam, que fazem realmente de fato o 
desenvolvimento de uma comunidade, não podemos deixar de esquecer todas aquelas pessoas 
que nos oito anos deram sua contribuição para que a ULBRA fosse a instituição de ensino que 
é, em nome então do ex-diretor, Remi Rigo, queremos deixar o nosso reconhecimento, a todos 
aqueles funcionários e professores que passaram por essa instituição e também fizeram a sua 
colaboração para que a ULBRA fosse hoje reconhecida como uma instituição que é, inclusive 
agora com curso de pós graduação, abrindo a oportunidade com outros cursos de faculdade, 
pos graduação, para que os estudantes de toda uma região aqui viesses se aperfeiçoar e que 
nosso mercado de trabalho e de nossa região realmente tem o que todos nós queremos, bons 
profissionais, realmente competentes e bem capacitados, por isso o nosso reconhecimento a 
ULBRA, esta grande instituição de ensino de qualidade, meus parabéns a todos que 
contribuíram nesses oito anos na ULBRA Carazinho;Presidente Vereador Luiz Leite; continua 
a palavra a disposição, solicito ao vice-presidente primeiro vice para que dirija os trabalhos para 
que eu possa me reportar; Presidente Vereador Cláudio Santos; assumo os trabalhos e 
passo a palavra ao Vereador Luiz Leite, pelo espaço de três minutos; Vereador Luiz Leite; 
primeiramente quero mais uma vez cumprimentar a todos, especialmente ao diretor Valdemar 
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo a frente dessa universidade, aos professores 
em nome da minha amiga Nelci, pessoa que eu estimo muito, considero, eu cumprimento os 
demais professores, os alunos, acadêmicos, cumprimento a todos os servidores, colaboradores 
da ULBRA, porque eu costumo dizer, amigo Valdemar, senhores vereadores, uma instituição 
seja ela de educação ou não, não existe sem estar ali presente a figura do ser humano, o que 
adiantaria esse plenário hoje com um bom numero de pessoas, se estivesse vazio, só os 
senhores vereadores aqui, o diretor da ULBRA e nós conversando, sem ter uma platéia para 
nos escutar e analisar os trabalhos que são apresentados pelos senhores vereadores, e assim 
a universidade, através dos professores, da direção, dos acadêmicos, todos juntos em busca de 
um objetivo só, a formação superior, formar cidadãos, como dizia Cristóvão Buarque, ex-
candidato a presidente da republica, senador na campanha passada, a cultura de um povo se 
conhece pela educação, um pais que se preocupa com a educação se preocupa com a cultura 
de seu povo, existem as marchas saudáveis em busca de seus objetivos, isso é cultura, então a 
ULBRA Carazinho a oito anos prestando relevantes trabalhos à comunidade, e a mais 70 
municípios que cercam e circundam a nossa cidade, a importância de se ter uma universidade 
como a ULBRA, que já formou em torno de 1.300 alunos, acadêmicos, e o nosso pais ainda não 
está no ponto que deveria estar em educação, na formação do cidadão, pois hoje tenho 
certeza, que existem acadêmicos aqui com as maiores dificuldades possíveis somando os 
recursos da família, do orçamento da família, muitas vezes tirando de algumas coisas, até 
prioridade, que são prioritárias na organização da família, para poder completar o seu curso, 
garanto a vocês que existem muitos, outros desistem na metade do caminho, porque? Porque a 



 17 

desigualdade social nessa área em nosso pais ainda é muito grande, onde as oportunidades 
não são para todos, então resta-nos parabenizar aqueles que com muita luta, com muito 
empenho, conseguem sim a sua formação num grau superior, porque a gente sabe da 
dificuldade que hoje os acadêmicos enfrentam para buscar uma formação, com sacrifício, com 
muita luta, conheço pessoas que além da atribuição do dia a dia em seus trabalhos, em 
empresas de Carazinho, quando não tem aula trabalham de garçons, garçonetes nos 
restaurantes da cidade para pagar os seus estudos, para mim isso é de um valor inestimável, 
para acompanhar o sacrifício que hoje muitos acadêmicos vem enfrentando por falta de uma 
política mais abrangente, e que de condições de igualdade para todos, por isso meu amigo 
Valdemar, professores e acadêmicos da ULBRA, continuem sempre com essa luta, 
oportunizando sempre que puder oportunidade para todos, porque uma sociedade só se torná-
la mais justa e mais fraterna quando há um comprometimento na formação do cidadão, na 
formação do ser humano, quero deixar um grande abraço a todos que Deus os ilumine sempre, 
para que essa universidade possa formar mais cidadãos a cada momento do nosso dia a dia, 
meu muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; nada mais havendo a tratar e sobre a 
proteção de Deus declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada dia 1º/09/2008  às 19:30 no plenário da câmara 
municipal de Carazinho, um boa noite a todos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
                   Presidente                                                                Secretário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L. 


