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Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de janeiro de 2009.............Ata 07 
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 19/01/2009, convido o Vereador Rudinei Brombilla para proceder à leitura de um trecho 
da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); convido à senhora secretária 
para fazer a convocação dos suplentes; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Pelo presente, 
estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, 
no dia 26/01/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos 
de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa. Sem 
outro motivo, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. Atenciosamente. Vereador Leandro Adams. Presidente. Ao Senhor Marcos 
Soares Suplente de Vereador Do PTB. Nesta Cidade; Presidente Vereador Leandro Adams; 
coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 19/01/2009 esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 19/01/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovação unânime; convido à senhora secretária para fazer a leitura do expediente da 
presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 26 de Janeiro de 2009: 
Projeto de Lei n° 010/09 de autoria do Vereador Élbio Esteve, cria no Município o Programa de 
Preservação e Uso Racional da Água, com a implantação de cisternas nas edificações e 
residências. Telegramas do Ministério da saúde informando a liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 40.929,81. Of 017/09 da Eletrocar, respondendo ao OD 081/09. Of. 001/09 da 
Câmara Municipal de Santo Antonio do Planalto, informando a Mesa Diretora e os demais 
Vereadores. Of. 001/09 da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Sul, informando a 
composição da Mesa Diretora e demais Vereadores. Of. 001/09 da Corsan, em resposta ao OD 
129/09. Of. 018/09 Executivo Municipal, solicitando a retirada de tramitação dos projetos 002 e 
003/09. Of. 012/09 Executivo Municipal de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 006/09. 
Projeto de Lei 007/09 do Executivo Municipal, o qual dá nova redação ao Art. 54 da Lei 
Municipal n° 5.634/02 que Institui o Estatuto do CAPSEM. Projeto de Lei 008/09 do executivo 
Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com o Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE. Projeto de Lei 009/09, do executivo Municipal o qual declara situação 
de emergência e autoriza a contratação emergencial de um (01) psicólogo e a abertura de 
Crédito Suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 9.520,00. Projeto de Lei 010/09, do 
executivo municipal o qual amplia metas nas Leis Municipais n° 6.256 – PPA 2006/2009 e n° 
6.859 – LDO/2009 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2009, no valor de 
R$ 201.680,00. Projeto de Lei n° 011/09, do executivo municipal o qual Suspende 
temporariamente a vidência do § 8° da Lei Municipal n° 6.485/06. Projeto de Lei n° 012/09, do 
executivo municipal o qual autoriza o Município a prestar serviço de terraplanagem, remoção e 
transporte de terra à Unimed – Região da Produção. Projeto de Resolução n° 004/09, da mesa 
diretora o qual exclui o parágrafo 1° do artigo 95 do regimento Interno da Câmara Municipal de 
Carazinho e inclui novo parágrafo 1° a esse mesmo artigo, em substituição ao anterior. Projeto 
de Lei Complementar de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual altera redação da letra “f” do 
Artigo 23 da Lei Complementar n° 03/85 – Código de Posturas do Município de Carazinho; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações e 
requerimentos pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
059/091/09, operação tapa buracos na rua Rui Barbosa Bairro Santo Antonio, Vereador Marcos 
Soares- PTB; 0160/092/09, operação tapa buracos na rua Monte Alegre, bairro Floresta, 
Vereador Marcos Soares; 0161/093/09, solicita pavimentação asfáltica na rua Tiradentes, bairro 
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Santo Antonio, Vereador Marcos Soares - PTB; 0162/092/09, solicita pavimentação asfáltica na 
rua Dona Júlia, bairro Santo Antonio, Vereador Marcos Soares – PTB; 0163/095/09, sugere a 
contratação de médico pediatra para atender no plantão do HCC, Vereador Marcos Soares – 
PTB; 0164/096/09, sugere a construção de banheiros públicos no terminal Iron Albuquerque, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 0165/097/09, Solicita que seja feita a doação de uma muda de 
arvore nativa frutífera ou não para cada criança nascida na maternidade local, também seria 
uma maneira de aproveitar e incentivar e dar destino, conforme prevê a Lei Municipal 6653/07 
no seu artigo 33, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0166/098/09, Solicita envio de oficio ao 
Executivo Municipal, sugerindo que seja colocado placas indicativas do horário das linhas de 
ônibus no terminal Iron Albuquerque, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0167/099/09, solicita 
pagamento adicional de risco de vida aos servidores e vigilantes, Vereador Marcos Soares – 
PTB; 0168/100/09, solicita a limpeza de boca de lobo na rua 20 de setembro, centro, Vereador 
Marcos Soares – PTB; 0170/101/09, Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de 
limpeza dos canteiros centrais na Rua Ernesto Alves no Bairro Centro; Solicita a Secretaria de 
Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua São João Batista no bairro 
Loeff; Solicita a Secretaria de Obras que estude a possibilidade de viabilizar a instalação de 
uma ciclovia ou mesmo um passeio, próximo aos trilhos da ferrovia, aproveitando melhor este 
espaço para aqueles que praticam esportes como ciclismo e caminhadas, observando a 
segurança dos mesmos; Solicita a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Santos Dumont no bairro Glória, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 
0171/102/09, Solicita para o Executivo Municipal e Secretarias do Município estudar a 
possibilidade de trabalhar em integração, conjuntamente com trocas de informações entre as 
mesmas. Assim, favorecendo e tornando mais ágil os trabalhos, projetos da Secretaria da 
Educação, Saúde e do Planejamento em beneficio a comunidade carazinhense e do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Superdotação / Altas Habilidades. 
Solicitação da ACADEV, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP e 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 0172/103/09, Solicita com urgência para o Executivo 
Municipal e secretaria de Planejamento que estude a possibilidade de realizar a adequação do 
banheiro do Conselho municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Superdotação / 
Altas Habilidades, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Eugenio Grandó – PTB e 
Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0173/104/09, Solicita ao Executivo Municipal e 
Secretaria de Educação estudar a possibilidade da equiparação salarial com o Quadro 
Magistério Municipal, conforme função executada em sala de aula, tendo a correspondente 
valorização profissional das servidoras públicas, lotadas no cargo de Educadora Infantil, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0174/105/09, Solicita a 
Secretaria de Obras e Departamento responsável pela manutenção das praças e jardins, 
realizar trabalhos de manutenção, limpeza do jardim do Terminal da Gare. Pois, o mesmo esta 
em total abandono, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0175/106/09, Solicita ao departamento 
de Fiscalização do executivo Municipal, fiscalizar lojistas que deixam isopores espalhados pelas 
ruas e calçadas, causando diversos danos, principalmente ao meio ambiente e transtorno aos 
motoristas que tem de desviar dos mesmos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0176/107/09, 
Solicita para o Executivo Municipal estudar a possibilidade de criar um Projeto de Lei que 
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com a finalidade de 
elaborar e sugerir, em todas as esferas da administração, políticas públicas visando garantir 
igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, assegurando à população 
feminina o pleno exercício da cidadania, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0177/108/09, 
Solicita a Secretaria de Obras que coloque em seu programa de pavimentação asfáltica ou 
calçamento em toda a extensão da Rua Pe. Réus, localizada no Bairro Sassi, pois, a mesma 
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encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0178/109/09, Solicita a Secretaria de Obras e ao departamento do meio Ambiente realizarem 
trabalhos de limpeza, roça e podas das arvores da Praça Poly, localizada na Rua Venceslau 
Brás no Bairro Sassi, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0179/110/09, solicita a Secretaria de 
Obras realização de operação tapa buracos e melhorias no trecho do calçamento em toda 
extensão da Rua Otto Albino Guerardht, localizada no Bairro Sommer, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 0180/111/09, Solicita ao Executivo Municipal o estudo da viabilidade de criar um 
Projeto de Lei que dispõe sobre o aumento do número de parcelas de tributos municipais, que 
permite ao contribuinte parcelar em ate 99 (noventa e nove) parcelas o débito que se encontra 
em divida ativa, facilitando a vida do contribuinte em honrar seu compromisso com o erário 
municipal a partir do ano de 2010; Solicita ao Executivo Municipal o estudo da viabilidade de 
criar um Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção de pagamento do Alvará e ISSQN dos 
autônomos com mais de setenta anos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0181/112/09, Solicita 
a Secretaria de Obras, realizar trabalhos de melhorias, ensaibramento e compactação na Rua 
Salgado Filho, divisa com a BR 285, Vereador Leandro Adams – PT; 0182/113/09, Solicita ao 
Executivo Municipal para que faça um estudo referente aos valores das taxas de licenciamento 
ambiental que estão sendo cobradas. Valores estes que podem inviabilizar a micros e 
pequenas empresas. Como sugestão que se faça uma pesquisa regional sobre os valores de 
taxas cobradas em outros municípios, Vereador Leandro Adams – PT; 0183/114/09, Solicita a 
Secretaria de Obras que faça limpeza na Rua Marechal Floriano, entre os nº 408 e 316, depois 
de comunicar o proprietário do terreno através do órgão competente, realize essa limpeza, 
cobrando a respectiva taxa do proprietário, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0184/115/09, 
Solicita a Secretaria de Obras que coloque quebra-molas na Rua Almirante Tamandaré, em 
frente ao nº 486, devido à alta velocidade dos veículos que lá trafegam, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 185/116/09, Solicita a Secretaria de Obras que faça o recolhimento de entulhos 
depositados entre as Ruas Saldanha Marinho e 20 de Setembro, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 0186/117/09, Solicita a Secretaria de Obras que faça recapeamento asfáltico da Rua 
Ipiranga, do trecho que compreende a Avenida São bento – Jóquei Clube, com urgência, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0187/118/09, Solicita a Secretaria de Obras que faça limpeza 
da Rua Antonio Afonso Loss, no Bairro nova Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0188/119/09, Solicita a Secretaria de Obras que faça limpeza da Rua Siqueira Campos, entre 
as ruas Lourival Vargas e 15 de novembro, devido a grande quantidade de mato existente no 
local, o que causa grande transtorno aos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0189/120/09, Solicita a administração municipal visto que anteriormente já foi solicitado à 
administração anterior e que infelizmente não foi atendido, que se refere à instalação de 
redutores de velocidade ou quebra-molas nas proximidades do entroncamento entre as ruas 
Silva Jardim, Mato Grosso e Travessa Oriental, pois este é um trecho bastante perigoso em que 
os veículos que por ali transitam costumam empreender alta velocidade, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 0190/121/09, Solicita a Secretaria de Obras com a máxima urgência possível a 
recuperação do asfalto nas proximidades do trevo de acesso a UPF na Rua Diamantino 
Tombini, Bairro Oriental, pois há inúmeros buracos que dificultam o transito de veículos, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0191/122/09, Solicita a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de cascalhamento e patrolamento, limpeza e colocação de novos tubos, na baixada 
da Rua Ipanema, Bairro Princesa, próximo a Sede do Schuster e Medeiros, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 0192/123/09, Solicita a Secretaria de Obras que realize trabalhos de 
patrolamento e cascalhamento nas ruas Moisés Facinni, Santos Dumont e Carlos Lang, no 
Bairro Nossa Senhora Aparecida, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0193/124/09, Solicita a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de reconstrução de calçamento ou asfaltamento na 
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Rua Monte Alegre iniciando na Avenida Pátria até a Avenida São Bento. Pois, há muito tempo 
nesse trajeto são encontrados buracos enormes que dificultam o trafego de veículos que 
passam pelo local, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0194/125/09, Solicita ao Setor 
Competente que coloque ponto de referência entre o Mercado Economia e a Lancheria Pallato, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 0195/126/09, Solicita ao Executivo Municipal que divulgue 
no painel junto a Praça Albino Hillebrandt o balanço 2008. Entendemos ser necessária a 
divulgação devido ao Governo Alexandre e Dr. Sérgio sempre mostrarem a comunidade os 
resultados e a transparência da administração municipal, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0196/127/09, Solicita a Secretaria de Obras serviços de capina e pintura do meio fio da Rua 14 
de Julho, devido à instalação ao final do ano de uma clinica de ortopedia e traumatologia. 
Ressaltamos que devido a chuvas à referida via encontra-se com aspecto de abandono, sendo 
merecedora de cuidados, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 0197/035/09, Solicita 
envio de ofício a CORSAN, para que a mesma providencie o conserto de um buraco na Rua 
João Eduardo Kraemer, em frente ao nº 404 – bairro Sommer, visto que a mesma abriu para 
realizar ligação de água nas moradias novas ali existentes e a camada asfáltica não foi reposta, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0198/036/09; Solicita envio de ofício aos familiares do Dr. 
VALDEMAR CARLOS BORDIGNON, com votos de pesar pelo seu falecimento ocorrido no 
último dia 20 de janeiro, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0199/037/09, Solicita a direção do 
HCC contratação de médico pediatra, Vereador Marcos Soares – PTB; 0200/038/09, Solicita 
envio de ofício a Secretaria da Saúde para que estude maneira de agilizar os serviços de 
atendimentos dos ESFs, Ambulatório Municipal e CEM dando a prioridade para crianças e 
idosos, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0201/039/09, Solicita envio de ofício a Secretaria da 
Saúde de nosso município, sugerindo que seja implantado um sistema de avaliação dos 
medicamentos usados na rede pública, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0202/040/09, solicita a 
ELETROCAR reparos na iluminação pública no bairro Santo Antônio, Vereador Marcos Soares 
– PTB; 0203/041/09, Solicita envio de oficio a Secretaria de Saúde sugerindo que elabore uma 
campanha junto a população para a doação de medicamentos, produtos ou equipamentos de 
uso médico que estão sobrando e não mais sendo utilizados, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0204/042/09, Solicita envio de ofício a Secretaria da Saúde sugerindo que a Farmácia Municipal 
permaneça aberta nos finais de semana, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0205/043/09, Solicita 
envio de ofício aos familiares do Senhor ALBINO SCHUIKA, com votos de pesar pelo seu 
falecimento ocorrido no último dia 15 de janeiro, Vereador Eugenio Grandó – PTB;0206/044/09, 
Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas 
Antônio Vargas, Marechal Floriano e Silva Jardim, pois este cruzamento tem fluxo intenso de 
veículos, podendo assim ocorrer acidentes, pois há muita imprudência por parte dos motoristas 
que muitas vezes não respeitam a sinalização, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 
0207/045/09, Solicita PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Secretario da Saúde de nosso município 
para que informe: nome dos coordenadores de cada setor da secretaria de saúde e seus 
respectivos horários, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0208/046/09, Solicita envio de ofício aos 
familiares do Dr. VALDEMAR CARLOS BORDIGNON, com votos de pesar pelo seu falecimento 
ocorrido no último dia 20 de janeiro, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0209/047/09, Solicita 
envio de oficio ao Presidente da Republica, ao Ministro da Justiça, ao Presidente do STF, 
manifestando nosso posicionamento contrário a decisão brasileira de dar refúgio político ao ex-
ativista italiano “Cesare Battisti”, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0210/048/09, Solicita envio de 
ofício ao Secretario da Saúde sugerindo que seja aplicada vacina da febre amarela nos ESF’s, 
desde que os mesmos possuam condições de condicionar os lotes das vacinas, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0211/049/09, Solicita envio de oficio com votos de pesar aos familiares de 
GILBERTO COLLING, por seu falecimento ocorrido no último dia 20 de janeiro, Vereador 
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Leandro Adams – PT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
0212/050/09, Solicita envio de oficio com votos de pesar aos familiares do Sr. VALDEMAR 
CARLOS BORDIGNON, por seu falecimento ocorrido no último dia 20 de janeiro, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas 
não teremos hoje intervalo regimental e de imediato passamos para a tribuna livre, onde eu 
convido o presidente da UNIMED Dr. Luis Thomé, para apresentar o seu projeto; Doutor Luiz 
Thomé; primeiramente meu boa noite a todos, um agradecimento ao ilustre Presidente 
Vereador Leandro Adams e aos demais vereadores pela oportunidade de apresentarmos a 
vocês e ao plenário as atividades, projetos e reivindicações da UNIMED região da produção, 
(apresentação utilizando o data show) a UNIMED região da produção é uma cooperativa 
médica que foi fundada em Carazinho em 29 de dezembro de 1994, nós temos uma área de 
ação aqui na região noroeste do estado, sendo que a população alvo é de 111, a nossa área de 
ação é de 111 mil habitantes, na cidade em torno de 58 mil segundo dados do IBGE, e a 
população alvo de atividade da cooperativa é em torno de 133 mil habitantes, o inicio da 
atividade médica foi em 1995, em 1997 nós instalamos nosso laboratório, em 199 instalamos 
um serviço de ecografia, é importante se falar que quando não existia o laboratório da 
cooperativa, quando procurávamos um serviço de laboratório era comum exigir-se a cobrança 
de agulhas, de seringas e de transportes para outras cidades, quando se precisava fazer 
exames em outras cidades, depois que foi instalado o laboratório essa pratica desapareceu em 
Carazinho, serviço de ecografia em 1999, radiologia em 2000, em 2001 incluímos o serviço de 
cirurgia ambulatorial, em 2006 o hospital de caridade que tinha um serviço de tomografia na 
cidade não conseguiu mais manter o equipamento por problemas financeiros, abandonou o 
serviço, e nós com a parceria com esta entidade, montamos um serviço voltando  Carazinho a 
ter serviço de tomografia, antes tinha que ir a Passo Fundo,  por alguns meses, até que o 
serviço foi oferecido, e montamos também o segundo serviço de mamografia pois entendemos 
que câncer de mama hoje é um problema sério de saúde publica, e que nós temos que atender 
esses pacientes de forma mais adequada e nada melhor do que ter uma segunda opção, o 
cenário hoje que nós temos em Carazinho é o seguinte, uma falta de progresso tecnológico, 
nós já comportamos aqui outros serviços diagnósticos tipo ressonância magnética, e nós temos 
que mandar nossos pacientes a Passo Fundo e até outros centros, para ter esses serviços e 
nós não temos, nós temos queixas de instalações hospitalares, nossos usuários grande parte 
procura atendimento em outra cidade porque não temos condições de oferecer melhor 
atendimento, principalmente por falta de condições de diagnóstico, e nós temos um problema 
também sério que em vista disso, como nós não temos uma estrutura mais adequada em 
Carazinho, nós temos uma grande quantidade de colegas que vem, que eu chamo de médicos 
visitantes, que simplesmente vem aqui atender nossos usuários para levar operar em Passo 
Fundo, ou em outras cidades, levando nossos recursos daqui para lá, onde recursos que 
poderiam ficar em nossa cidade gerando divisas para o município, em 1994 lideramos um 
movimento dentro da classe médica, porque entendíamos que a única solução para nossa 
cidade era nós termos a nossa cooperativa aqui, porque o que acontecia é que o dinheiro 
arrecadado aqui, ia para Ijuí ou Passo Fundo, então lideramos um movimento com o apoio da 
comunidade, com o apoio da imprensa falada, escrita e televisada e mais empresas da 
associação comercial, com o apoio dessas entidades nós fundamos a UNIMED região da 
produção, em seguida, fundamos a cooperativa de crédito onde várias classes hoje são sócias, 
psicólogos, odontológos, enfermeiros, enfermeira de alto padrão, e também fundamos o nosso 
centro de diagnóstico, o atendimento é altamente diferenciado, isso acabou trazendo um 
problema para nós, que é a alta demanda por esse serviço, nossos pacientes às vezes tem que 
ficar na rua para poder entrar dentro do centro de diagnóstico, por falta de espaço, além disso 
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nós temos que agregar novas tecnologias, então foi aprovado este ano uma assembléia geral 
da UNIMED, a construção de um novo centro diagnóstico, que vai ser localizado na Avenida 
Pátria, ao lado da vila Sommer, numa área que a cooperativa adquiriu ali há aproximadamente 
dez anos, a medicina evolui com uma rapidez enorme, todos os dias nós temos novas 
tecnologias, e infelizmente, o nosso hospital de caridade por problemas financeiros, que 
dependem de verbas do governo, ele não consegue acompanhar essa tecnologia, então o setor 
privado talvez seja a forma de pegar e nós termos novas tecnologias médicas em carazinho, a 
cooperativa hoje não tem condições de oferecer novas tecnologias, além da que já oferece, por 
limitação do espaço físico, daí a decisão de construir algo maior para que possamos agregar 
esses novos meios, ou nós nos adaptamos ou nós não vamos sobreviver, nós vamos ficar 
dependentes completamente de outros grandes centros, temos que nos adaptar, e a adaptação 
é crescer, lá [é onde funciona hoje e a direita é a proposta da UNIMED de construção, quem 
esta muito contente é o pessoal, não só a população, mas também o pessoal que é vizinho ali 
da vila Sommer porque vai valorizar toda a região um empreendimento desse porte, essa é a 
fachada, isso aqui são as dimensões, na parte diagnóstico em torno de 200 metros, nos blocos 
cirúrgicos, laboratórios, lavanderia, tratamento de influentes, área de transferência, guarida, 
central de atendimento, num total de três mil na primeira fase, três mil cento e setenta metros, 
então lá seria naquela parte amarela bloco cirúrgico, aqui laboratório e aqui outros diagnósticos, 
nós hoje contamos na cooperativa com 46 colaboradores, e não é colaborador com salário 
mínimo, é colaborador com salário bem diferenciado, porque tem que ter alta capacidade, 
maioria com curso superior, a cooperativa oferece para a grande maioria deles, paga mais de 
50 % das despesas que tem na universidade, a cooperativa cobre isso, e no final da construção 
certamente nós teremos em torno de cem colaboradores, pela dimensão que vai atingir isso 
tudo, quanto o atendimento ao SUS, nós com a Parmalat que tem ai em torno de setecentos 
funcionários e colaboradores, eles são hoje atendidos pelo sistema Unimed, se não estivesse 
dentro do sistema Unimed, estaria provocando dificuldades certamente de atendimento, mais 
do que já existe na secretaria municipal da saúde, então no momento que tem o plano, 
desafoga secretaria da saúde, a Aurora de Sarandi, injetou de um momento para outro, 
quinhentos e oitenta novos usuários dentro do plano de saúde, alavancando o ganho com o 
hospital em mais de quatro vezes, e desafogando a secretaria da saúde de Sarandi, a 
expectativa, e eu sou uma pessoa otimista, se não fosse otimista nós não estaríamos com um 
projeto desse porte, é que a Aurora mais cedo ou mais tarde vai vir para Carazinho, à 
expectativa é que tenha três mil novos usuários, então serão três mil novos usuários que vão 
precisar de atendimento e eles tem o plano Unimed, e certamente no momento que vier vai 
desafogar, são três mil pessoas que vão deixar de ser atendidas na rede municipal, 
desafogando a rede municipal, para que possa atender melhor os menos favorecidos, então 
nós temos que estar preparados hoje para também receber a Aurora, e nós estamos pensando 
positivamente com esse investimento, o que a cooperativa faz na parte social, eu acho que é 
importante a gente não divulga isso, eu diria isso, é a primeira vez que eu venho a publico para 
falar da parte social que faz a cooperativa, junto com o hospital comunitário de Carazinho, por 
muitas vezes nós oferecemos financiamento ao hospital, parcelando lá em 24 e até em 36 
vezes, a custo zero, a grande maioria das vezes, quando não foi possível custo zero, quando 
era para a reforma do tomógrafo no fim de governo, se cobrava valor assim, tipo poupança, 
adiantamento de produção, o hospital com muita freqüência pede adiantamento de produção 
para poder fechar suas contas no final do mês e pagar seus funcionários, aval na compra de 
medicamentos, o hospital, grande parte da compra de medicamentos que faz hoje, tem o aval 
da cooperativa, o aval significa o seguinte, que o hospital não tem crédito, tem dificuldade em 
pagamento, e para comprar tem que pagar um valor muito acima do mercado, tendo o aval da 
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Unimed, ou seja, a Unimed garante o pagamento, ele consegue comprar um volume maior, e 
com um preço muito menos porque a cooperativa garante o pagamento, aval para White 
Martins, o hospital hoje esta querendo instalar uma usina de oxigênio para se livrar de um preço 
altíssimo que paga que é três reais e pouco o metro cúbico de oxigênio, e vai trazer para um e 
pouco, mas para isso ele tinha uma divida de trezentos e poucos mil com a White Martins, onde 
a Unimed foi aval, para fazer esse parcelamento com a White Martins, ela não aceitava 
simplesmente parcelar, ela queria um aval, e exigiu o aval da Unimed, nós prontamente 
atendemos, atendimento da tomografia dentro do hospital para pacientes do SUS, nós 
atendemos hoje, todos os pacientes do SUS, e é uma média de 20 tomografias por mês, pela 
tabela SUS, uma tomografia custa em média mais de duzentos reais, e a tabela SUS, chega em 
torno de oitenta, nós atendemos todo esse pessoal pela tabela SUS, com algumas entidades, 
Asilo São Vicente de Paula, nós damos mensalmente consultas e exames, para todas as 
entidades, qual o objetivo disso, antigamente a irmãzinha lá do asilo chegava lá e pedia, Dr, 
Thomé, Dr, Cattapan, Dr. Paulo Diehl, Doutor Munerolli, tem uma velhinha lá que não esta 
passando bem, uma vovozinha, precisa de atendimento, vocês podem atender? Se atendia, 
mas ia lá pedir por favor, e na hora de pedir exame, tinha que pegar a fila do SUS que era outro 
problema, hoje não tem mais por favor, o objetivo disso é resgatar a cidadania, dessa 
população menos favorecida, o que é resgatar a cidadania, é a irmã não ter que ir lá pedir favor, 
ela recebe todo mês um numero de consultas, ela vai lá liga para o médico, olha Doutor tem 
uma consulta aqui da Unimed, que hora o senhor pode atender, eu posso atender tal hora, o 
médico vai lá atende, recebe por aquela consulta, não esta fazendo favor nenhum, pede os 
exames, vai lá no serviço da Unimed, e lá no serviço da Unimed faz  todos os exames que são 
necessários, sem custo nenhum, nós fizemos isso para Asilo São Vicente de Paula, APAE de 
Carazinho, consulta e exames, APAE de Sarandi, consulta e exames, APAE de Santa Bárbara, 
consulta e exames, Patronato Santo Antonio, escola Técnica Julio Mires que é de sarandi, 
projeto Yacamim, todo mundo sabe o que é, nós damos consulta e exames, cirurgia e apoio 
financeiro, todo mês, casa da mulher, nós damos apoio financeiro todo mês, e a rústica da 
Unimed, que eu entendo que não é da Unimed é da cidade, se banca tudo isso, então o que 
nós estamos fazendo, isso aqui assim desde a fundação da cooperativa, que hoje tem 15 anos, 
eu diria certamente  há uns 14 anos, nunca se divulgou isso, mas esta ai para todo mundo ver, 
nós entendemos assim que em Carazinho nós tínhamos um problema sério se nascia uma 
criança com problema grave, ela tinha que ser transportada para um centro especializado, 
Passo Fundo, as vezes Porto Alegre, e nós não tínhamos uma incubadora pediátrica para 
aquelas crianças abaixo de quatro quilos, essas crianças eram levadas numa ambulância, não 
era nem UTI, numa ambulância, eram levadas a Porto Alegre, a Passo Fundo, onde tem uma 
UTI pediátrica, vocês imaginam isso, pela falta disso o que a UNIMED fez, investiu um monte 
de dinheiro num equipamento desses que é mais ou menos trinta ou quarenta mil reais, para ter 
lá um transporte dois por mês, não paga o investimento, mas pelo menos as crianças que 
nascem com problemas, hoje graças a esse serviço da cooperativa, tem a garantia de um 
transporte mais seguro, muito mais seguro, isso ocorre toda hora, não é com tanta infrequência 
assim, aqui é a rústica que nós fizemos todo mês de dezembro, e o projeto nosso, é de uma 
área de seis hectares na Avenida Pátria, nós já começamos, nós tivemos contato com a 
administração anterior, e aprovou o projeto, já esta em andamento, como vocês podem ver ai, 
estamos só esperando terminar a terraplanagem para que comecem as obras, mas em vista da 
mudança, isso foi aprovado dentro da legislação que existia, mas como houve uma mudança na 
lei em dezembro, eu acho que é muito justa a mudança, eu acho que esta muito correto, na 
minha opinião, o prefeito que assumiu agora, entendeu que esse projeto deveria ser remetido 
novamente à câmara, para que houvesse a aprovação, a discussão de vocês, e a aprovação, é 
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o desejo dele, numa reunião que teve conosco, nós queremos que isso toque, é importante 
para nós,  queremos que Carazinho seja um pólo de atração em serviços médicos, e passa por 
isso, mas precisamos da aprovação dos vereadores, para que esse serviço de terraplanagem, e 
é só isso, continue, ou seja, não é para começar, é para terminar o que já foi iniciado, em breve, 
num prazo de três anos, dois anos, nós vamos buscar grande parte disso ai, um financiamento 
no BRDE ou no BNDS, para construir essa obra, em três anos nós prometemos oferecer isso ai 
para Carazinho, e oferecer novas tecnologias e melhores condições de atendimento para toda 
população, seria isso, estou a disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente esta 
ai para esclarecer; Presidente Vereador Leandro Adams; pergunto aos senhores vereadores 
se tem alguma informação adicional, aproveitar a presença do Dr. Thomé; Vereador Rudinei 
Brombilla; qual seria o término dessa obra; Doutor Luiz Thomé; a previsão é de dois anos e 
meio a três anos, essa é a previsão, o investimento total da obra esta orçado em  torno de seis 
a sete milhões de reais; Vereadora Sandra Citolin; doutor, qual é  o numero de leitos que 
amplia; Doutor Luiz Thomé; em principio, isso não vai ser um hospital, vai ser um centro 
diagnóstico, com cirurgia ambulatorial, que é o que nós já temos hoje, mas para fazer cirurgia 
ambulatorial nós precisamos ter ai, que vai ter um bloco cirúrgico, mais ou menos uns 15 a 20 
leitos nessa fase inicial, então assim, nós temos o hospital para baixar o paciente nosso, o 
problema é diagnóstico, e pior é que os nossos pacientes tem que ser transportados para fora, 
para buscar um monte de coisa, talvez no futuro isso seja um hospital, mas o projeto inicial é 
ampliação do que se tem; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; presidente só para cumprimentar o presidente, os vereadores, deixar 
claro, a questão de autorização, em momento algum no ano passado veio algum projeto 
pedindo para com que isso se realizasse, então só esta vindo um projeto hoje para a câmara 
porque foi alterada a lei pelo Vereador Felipe Sálvia e pelo Vereador Paulino de Moura, até 
então, até esse momento, toda autorização era dada diretamente pelo executivo, da forma que 
o executivo entendesse, e a gente sabe que da forma que o executivo vinha fazendo, é 
completamente errado e  ilegal, então o que acho que motivou o Vereador Felipe Sálvia e o 
Vereador Paulino de Moura juntamente com a aprovação dos demais vereadores, com que 
tivesse uma regularidade nessa disponibilidade de serviços, que hoje o que nós temos, até a 
alteração dessa lei, o município de Carazinho dispõe de hora máquina, a ser contratada por 
qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer empresa, a quem possa interessar, só que tem 
que ser pago, e a gente sabe que a Unimed vinha fazendo esses pagamentos, e vamos deixar 
bem registrado, todos os pagamentos irregulares para o prefeito Alexandre, então, essa doação 
de óleo diesel, pagamento de hora extra para funcionário, todas são indevidas e irregulares, 
então o objetivo principal deles foi regularizar esses serviços que estavam sendo prestados e 
que eram cobrados aqui na câmara pelas empresas que existem dentro de Carazinho, as 
empresas que prestam esse tipo de serviço, que geram impostos em Carazinho, juntamente 
com empregos, então é só para deixar claro que esse projeto nunca veio para a câmara no ano 
passado, porque o prefeito entendia da forma que ele resolvia, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; havendo mais alguém? Não, então em nome da casa Dr. Thomé, a gente 
agradece a oportunidade e  deseja boa sorte nesse empreendimento e a gente vê que vocês 
estão de parabéns, por estar administrando a associação de vocês, a longo prazo, se nós 
considerarmos a situação econômica de hoje do país, com certeza você não estariam fazendo 
esse investimento, então nós queremos comunicar que nós recebemos hoje próximo às 5 horas 
da tarde o projeto, e ele vai ser encaminhado e vamos ver o que podemos fazer para que 
possamos ajudar e eu penso que saúde, eu penso que a saúde nós não podemos, quando a 
coisa é seria, e quem pode pagar, levar os nossos familiares a Passo Fundo, e sobrar para o 
nosso hospital de Carazinho as pessoas carentes que não podem pagar, cada vez mais nós 
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vamos se afundar mais com o hospital, então eu entendo que vocês estão de parabéns, e que 
nós devemos inverter essa situação, aproveito a oportunidade que a imprensa esta ai, que 
notifique, que ajude a nós, dizer a nossa comunidade que nós estamos trabalhando e buscando 
tecnologia, então nosso muito obrigado, pode fazer as suas considerações finais; Doutor Luiz 
Thomé; eu espero que isso seja aprovado porque isso certamente vai trazer grandes benefícios 
para Carazinho; Presidente Vereador Leandro Adams; nosso muito obrigado, ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, convido a senhora secretária 
para fazer a leitura do numero e autor do requerimento; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento de nº 01 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 02 Vereador Eugenio Grandó – 
PTB; nº 03 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 04 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 05 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 06 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 07 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 08 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 09 Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
nº 10 Vereador Erlei Antonio Vieira; nº 11 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 12 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 13 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 14 Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; nº 15 Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Leandro Adams – PT e Vereador Gilnei 
Jarré  – PSDB; nº 16 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
requerimento nº 01 Vereador Eugenio Grandó – PTB, esta em discussão o requerimento, 
consulto ao plenário; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Felipe Sálvia; só para questão de ordem 
senhor presidente, havendo  acordo das lideranças, eu gostaria de pedir que fossem votados 
em bloco os requerimentos; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia para votação em bloco de todos os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovação unânime, coloco em 
discussão todos os requerimentos, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de 
hoje, em especial a direção da Unimed, senhores vereadores, entrei com um requerimento na 
noite de hoje, endereçado ao presidente Lula, ao ministro Tarso Genro, lendo a imprensa 
nesses últimos dias, nessa ultima semana, eu vi que o ministro César, Tarso, acolheu um 
terrorista, então senhores vereadores, preocupado, preocupado mesmo, e o Brasil, um pais 
pacato, onde a democracia impera em todos os sentidos, dando asilo a um senhor que praticou 
em 1970,  quatro Assassinatos, quatro homicídios, minha preocupação nós temos tantas coisas 
para fazer pelo nosso país, a nossa justiça, nosso ministro da justiça acolhe o cidadão, quando 
toda a imprensa brasileira vem batendo há tanto tempo nessa situação, eles teimam, e o 
presidente teima em mandar uma carta dizendo que esta certo, que esta legal, não é gente, é 
um outro pais, nós vamos entrar em atrito com outro pais, a Itália, por causa de um cidadão, 
que praticou crime, matou, e se matou tem que pagar, então esse meu requerimento, vai 
endereçado a essas pessoas, eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar, que não é 
justo, não é justo, nós tanta coisa para fazer, e nós dá asilo político, a um cidadão que praticou 
crime, e tem que pagar, também gostaria senhor presidente, com a sua paciência, de dizer que 
eu, na qualidade de vereador, em dezembro, fiz o projeto, o Vereador Gilnei Jarré tem razão, fiz 
o projeto de lei, onde o projeto de lei disciplina a doação de terra, terraplanagem, porque era 
uma festança, com as maquinas do nosso município, e eu só quis disciplinar, quando eu vejo 
que a UNIMED, mostra e mostrou pela manhã, para eu e o Vereador Erlei Antonio Vieira, 
Vereador Leandro Adams, estava aqui, não sei quem mais, nós estávamos aqui de manhã, nós 
vimos, os slides, mostrados, e presta serviço social, muito grande a Unimed, é isso que eu 
quero com o meu projeto de lei, se realmente  a empresa que precisa de terraplanagem, da 
ajuda do município, prestam serviço para a comunidade, social, acho que sim, agora não 
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pensem os senhores vereadores, não pensem que nós vamos aprovar todos os projetos e lei, 
presidente, realmente a empresa tem que prestar um serviço social, e ajudar a comunidade, 
porque se não ajuda a comunidade no lado social, não tem porque, o município, com o dinheiro 
do povo, pagar terraplanagem, pagar, como diz o Vereador Gilnei Jarré, operários, pagar o 
maquinário, o desgaste do maquinário,  se a entidade não presta o serviço  social para a 
comunidade, eu há tempos vinha brigando porque não é justo, há tempos eu vinha brigando 
quando eu via as maquinas prestar serviços para gente, para mansões, casas grandes, 500 m², 
600 m² as maquinas fazendo, é lógico que o cara pode fazer uma casa de 500 m², 600 m² mas 
ele pode pagar a terraplanagem, ele pode pagar, e não explore o município, porque nós não 
vamos deixar, eu, pode ter certeza gente, eu não me elejo tantas vezes assim porque eu não 
brigo, eu brigo, às vezes apanho por brigar muito, mas a gente se elege para isso mesmo, 
então senhores vereadores, espero que os senhores aprovem o meu requerimento, e no futuro 
gente, a gente vai estudar muito bem o projeto, tenho certeza que o Vereador Gilnei Jarré, junto 
com o Vereador Grandó, nós da comissão de justiça, nós vamos fazer um trabalho de 
fiscalização muito grande nesse projeto de lei de doação de maquinário, para serviços 
particulares, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que 
queiram discutir os requerimentos, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; senhor 
presidente, demais vereadores, pessoal que esta nos prestigiando aqui hoje, os requerimentos 
que eu fiz é com relação à qualidade do medicamento usado na secretaria de saúde, a gente 
sabe que principalmente tratamento para hipertensão, tratamento para algumas infecções, se o 
remédio não tiver uma boa qualidade, a gente vai ter que dar dois, três ou quatro 
medicamentos, para que isso possa realmente atuar e fazer  o efeito necessário, bom o pedido 
se faz da seguinte maneira, que se mande o remédio, se pegue uma amostra, e se vá 
realmente ver se o remédio tem aquela composição ou aquela quantidade de remédio na sua 
formulação, então um remédio de 25 miligramas de captopril, tem que ver se tem realmente 25 
miligramas de captopril, hoje a gente sabe que muitos remédios são comprados, se compra um 
lote, dependendo do preço você ganha três ou quatro, sabe como é que são essas coisas, os 
remédios bonificados, que o barato acaba saindo caro para a população e fácil para a 
secretaria, esse é um dos requerimentos, o outro que eu já venho pedindo há bastante tempo é 
com relação à fila para idosos, e para as crianças, a gente sabe que os dois extremos são muito 
importantes, a criança não pede para ficar doente, ninguém pede para ficar doente, mas a 
criança ela gera muito mais ansiedade com os pais e precisa ser atendido com maior brevidade, 
teve um Vereador Gilnei Jarré que pediu a contratação de um pediatra, então isso é uma coisa 
que a gente reforça o pedido, e outra é o idoso,  ele não precisa ficar em fila, para poder ser 
atendido, então são algumas coisas que eu gostaria de ser atendido, que eu vivencio como 
médico, trabalho e sei a respeito disso, era isso senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; um a parte 
Vereador Elbio Esteve, só para complementar, inclusive é compromisso de campanha, o 
prefeito Aylton, e a partir do mês de fevereiro, já esta mais um médico plantonista no HCC, 
porque o médico plantonista, quando chega alguém acidentado, uma coisa de urgência, 
aquelas pessoas que ficam na espera ali, motivo de consulta mais rápida, acaba ficando uma 
hora ou duas horas aguardando o atendimento, então isso já é um compromisso assumido, a 
partir provavelmente do mês de fevereiro, nos finais de semana que é o período que tem maior 
atendimento no HCC, vai ter dois médicos plantonistas; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; com relação a mais um médico, uma 
coisa que esta acontecendo é cm relação ao ambulatório municipal, tem que começar a 
providenciar medicamentos, e principalmente anestésico, eles não estão fazendo nenhum 
procedimento, e estão mandando tudo para o hospital, então a gente já pediu, esta tendo 



 11 

encaminhamentos, são assim três, quatro, cinco vários pedidos, não digo por hora, mas a cada 
duas horas, temos encaminhamentos dos PSFs, porque não chegam a passar nos ambulatórios 
porque não esta tendo medicamento, isso é uma coisa bastante importante; Vereador Felipe 
Sálvia; questão de ordem, eu gostaria de um aparte, uma coisa importante, e a câmara tem um 
médico vereador, para ajudar na área da saúde, e os seus pedidos são interessantes  e bons 
para a nossa comunidade, mas eu quero dizer com relação aos medicamentos, eu cansei de 
cobrar a falta de medicamentos, houve muita falta de medicamentos no ano passado, então o 
governo Aylton pegou os estoques baixos, e para licitar demora, até fazer licitação, e poder 
comprar os medicamentos vai faltar mesmo, mas eu conversando com ele, ele me disse que 
em fevereiro, final de fevereiro esta em dia; Vereador Elbio Esteve; está bom, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; um aparte Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, professoras e 
professores, aos médicos que apresentaram o projeto da UNIMED, aos demais presentes na 
sessão, dizer que realmente quando se tem como prioridade a saúde e a educação, a gente 
acredita que as coisas devam melhorar, nós temos bastante carências, temos várias 
deficiências, e que aos poucos certamente devam ser corrigidas, certamente todos os 
vereadores, estão empenhados em trabalhar em prol daquelas áreas que atuam mais, não 
deixando de lado as outras, eu estou vendo que tem as educadoras infantis aqui, que nós já 
conversamos, não é Vereador Rudi, que foi uma das indicações que eu fiz em relação a 
equiparação salarial, tudo aquilo que envolve qualificação do trabalho, e equiparação salarial, é 
algo que deva sim ser discutido com a comunidade, é um reconhecimento ao trabalho que  
essas educadoras tem realizado ao longo das suas atividades por esses anos todos, também 
dizer ao grupo da UNIMED, que o que o Vereador Felipe Sálvia colocou em relação a dar 
terraplanagem pata todos, é lógico que tem que ter um controle sim, mas a gente acredita que o 
investimento que a UNIMED vai fazer, para o município e para a região, garante uma melhor 
qualidade no atendimento, e esse centro diagnostico, é algo que a comunidade realmente 
precisa para que os exames,  para que todos esses procedimentos, sejam mais revitalizados, e 
mais rápidos, então com certeza a gente tem uma visão e a gente entende que é importante, 
além do que vai gerar empregos na área da saúde, e nós temos em Carazinho, uma 
universidade que tem dois cursos na área da saúde, e temos uma escola de ensino médio que 
tem o ensino profissionalizante, também na área da saúde, e nesse momento, ou até esse 
momento, há pouco espaço para esses profissionais atuarem, então, certamente, o 
investimento, se você medir, os prós e contras, certamente os prós são muito mais positivos; 
Vereador Elbio Esteve; só o seguinte, para lembrar também que a UNIMED não atende só os 
usuários da UNIMED, ela atende o IPE, funcionários do Capsem, várias prefeituras, então 
realmente é uma abrangência muito grande; Vereadora Sandra Citolin; amplia bastante a 
atenção, e logicamente vai dar espaço ao hospital, para atender aos doentes, que tem o INSS, 
numa qualidade de serviço mais eficiente, porque diminui; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir os requerimentos, colocamos em votação 
todos os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovação unânime, projetos, convido a senhora secretaria que proceda a leitura 
do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e 
finanças; Vereadora Sandra Citolin;  projeto de resolução 003/09. Ementa: altera o caput do 
Art. 54 do regimento interno da câmara municipal de Carazinho. Parecer da comissão de justiça 
e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugenio 
Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador 
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que queira discutir o parecer, colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos o parecer da comissão de justiça e 
finanças, solicito a senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem 
econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de resolução numero 
003/2099, autor mesa diretora. Ementa: altera o caput do art. 54 do regimento interno da 
câmara municipal de Carazinho.  Parecer da comissão da ordem econômica e social:  o 
presente projeto de resolução  encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi 
considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças. Vereador Rudinei Brombilla – 
relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos o parecer da comissão de ordem econômica e social, esta em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação o 
projeto, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem 
aprovado por todos, solicito a secretaria o projeto 008 autoria mesa diretora; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 008/2009. Autor: mesa diretora. Ementa: autoriza a 
contratação emergencial de uma faxineira. Parecer da comissão de justiça e finanças: o 
presente projeto de lei é constitucional, conforme parecer jurídico desta casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Eugenio Grandó; questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Eugenio Grandó; a 
contratação não é emergencial, esse é o projeto antigo, o projeto foi alterado, é por interesse 
publico, a contratação; Vereadora Sandra Citolin; ementa: autoriza a contratação de uma 
faxineira, por motivo de interesse publico. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente 
projeto de lei é constitucional, conforme parecer jurídico desta casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão 
o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos o parecer da comissão de justiça e finanças, solicito a senhora 
secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei nº 008/2009. autor mesa diretora. ementa: 
autoriza a contratação de uma faxineira, por motivo de interesse publico. parecer: o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado 
constitucional pela comissão de justiça e finanças. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, 
Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e 
social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos os parecer da 
comissão da ordem econômica e social, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, a bancada do PDT vai votar favor à contratação dessa faxineira por entender que 
realmente a câmara precisa, esta grande, estão construindo nos fundos, realmente tem serviço 
e tem serviço bastante aqui na câmara para o pessoal da limpeza, mas nós entendemos, que 
tem que abrir concurso, nós vamos votar essa vez, mas deixamos como sugestão, um 
concurso, que na próxima não vamos votar mais; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, solicito à 
secretaria que leia a comissão representativa e os suplentes para o mês de fevereiro, período 
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de recesso de 2009; Secretária Vereadora Sandra Citolin; comissão representativa: Vereador 
Leandro Adams – PT, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, 
Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, suplentes: Vereador De 
Loreno – PP, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB, Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; 
consulto os senhores vereadores na medida em que eu chamo o nome concordando sim ou 
não, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; sim; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; sim; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Marcos Soares; Vereador Marcos Soares; sim; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; sim; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; sim; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; sim; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Antonio Vieira; Vereador Erlei Antonio 
Vieira; sim; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugenio Grandó; Vereador 
Eugenio Grandó; sim; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; não, vou explicar o motivo, meu partido não esta representado na 
comissão, meu partido tem que estar representado, é por partido essa comissão; Presidente 
Vereador Leandro Adams; mas Vereador Felipe Sálvia, os cinco que fazem parte não se 
repetem nenhum partido; Vereador Felipe Sálvia; não importa, então deixa seis; Presidente 
Vereador Leandro Adams; então vou deixar seis, então nesse caso teremos uma comissão 
representativa de seis vereadores, fica registrado na comissão representativa com seis 
vereadores; Vereadora Sandra Citolin; tudo bem, posso eu ser suplente, presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; OK, queremos agradecer ao publico que veio nos 
prestigiar no dia de hoje, em especial ao pessoal da UNIMED que veio apresentar esse projeto, 
queremos agradecer a presença da professora Claudete, professora Adélia, professora Imelda, 
o presidente Romano, e demais pessoas, o nosso candidato, Adroaldo De Carli, a imprensa, 
agradecer a presença de todos,  nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião e convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião 
representativa  ordinária a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2009 às 18 horas e 45 
minutos, questão de ordem, as 11:00 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                Secretária  
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