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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 09 de fevereiro de 2009.......Ata 10 
  

 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa da 
câmara municipal de Carazinho do dia 09/02/09. Convido o Vereador Gilnei Jarré para que 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho 
da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião ordinária representativa do dia 02/02/2009, 
está em discussão a ata da reunião representativa do dia 02/02/2009, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovada a ata do dia 02/02/2009 por todos, convido a senhora 
secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; expediente de 09/02/2009: Telegramas do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 10.126,16. Of. Circular Câmara Municipal de 
Panambi, informando a composição da Mesa Diretora para o ano de 2009.  Of. Câmara 
Municipal de Campos Borges, informando a composição da Mesa Diretora e demais 
vereadores. Of. Câmara Municipal de Coqueiros do Sul, informando a composição da Mesa 
Diretora para o ano de 2009. Of. Gabinete da Presidência da República, em resposta ao OD 
075/09. Ofício da Câmara Municipal de Alto Alegre, informando a composição da Mesa Diretora 
e demais vereadores. Ofício da 39° CRE, encaminhando convite para Solenidade de entrega de 
computadores adquiridos para o processo de informatização da Gestão Escolar; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações e requerimentos 
pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0246/148/09, 
Solicita para o Departamento de Fiscalização e Departamento de Trânsito do Executivo 
Municipal, conjuntamente fiscalizar horários, velocidade e volume dos auto-falantes dos carros 
de som de propaganda falada para uso de fins comerciais ao longo das ruas e avenidas do 
município, atento às necessidades do sossego público, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0247/149/09, Solicita com urgência para a Secretaria de Saúde tornar mais ágil, rápido o 
atendimento na prestação de socorro, aquisição de equipamentos e profissionais habilitados 
para prestar serviços, principalmente em acidentes de trânsito, no uso das ambulâncias do 
município e terceirizadas. Solicitação da comunidade, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0248/150/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos 
em todas as ruas do Bairro Oriental. Pois, o tráfego de veículos esta prejudicado devido aos 
entulhos e lixos deixados nas mesmas. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0249/151/09, Solicita para a Secretaria de Obras e a Secretaria do Planejamento 
viabilizarem urgentemente a colocação de um semáforo ou construção de uma rótula na 
Avenida São Bento cruzamento com a Rua Ipiranga, Bairro Glória. Solicitação dos motoristas e 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0250/152/09, Solicita envio de a Secretaria de 
Obras que faça reparos no calçamento entre as ruas Antônio Afonso Loss com a rua Leonel 
Rocha, devido desnível entre a mesma causando transtornos aos usuários e danos aos 
veículos que por lá trafegam, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0251/153/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal que estude a viabilidade de realizar a canalização de água potável para 
mais de 15 famílias no Distrito de São Bento. Salientamos que o poço artesiano encontra-se 
perfurado restando somente à canalização e reservatório, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0252/154/09, Solicitando ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de realizar a 
canalização de água potável para mais de 08 famílias na localidade de Santa Terezinha, no 
Distrito de São Bento. Salientamos que o poço artesiano encontra-se perfurado restando 
somente à canalização e reservatório, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 
0253/064/09, O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que esta Presidência 
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estude a possibilidade de propiciar aos Assistentes Parlamentares das Bancadas, curso para 
qualificá-los sobre o processo e técnica legislativa, visto que os respectivos servidores precisam 
aperfeiçoarem-se para prestarem bons serviços a Câmara Municipal, Vereador Paulino de 
Moura - PTB; 0254/065/09, A Vereadora abaixo assinada solicita que após lido em plenário, e 
deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo 
pesar ao Deputado Federal Beto Albuquerque PSB/RS vice-líder do governo pelo falecimento 
do seu filho Pietro de Albuquerque, vítima de leucemia, ocorrido na madrugada do dia 03 de 
fevereiro de 2009 no Instituto do Coração em São Paulo, os nossos mais sentidos pêsames 
pelo infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0255/066/09, Solicita envio de ofício 
ao Secretário Estadual de Saúde do RS, Sr. Osmar Gasparini Terra, pedindo a inclusão do 
Município de Carazinho em área de risco para a febre amarela, esta solicitação se deve ao fato 
que nos municípios próximos ao nosso estão sendo registrados casos de febre amarela, isto 
está gerando uma certa preocupação por parte da população que estão aglomerando-se em 
frente do Posto de vacinação desde as 04:00 (quatro horas da manhã) formando longas filas 
inclusive com crianças no colo. Essa medida disponibilizará mais vacinas ao município, pois as 
que estão sendo aplicadas na média de 50 (cinqüenta) vacinas diárias são insuficientes para o 
numero de habitantes que na área urbana é em torno de 56.823, na área rural 1.373 conforme 
dados do IBGE censo 2007. Além do fato de nossa cidade estar situada no maior 
entroncamento rodoviário do sul do país, onde principalmente caminhoneiros se dirigem ao 
posto de saúde à procura da vacina e normalmente encontram resposta negativa, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 0256/067/09, Solicita envio de oficio com os mais sinceros votos de 
profundo pesar a família do nosso querido companheiro DEPUTADO ADÃO PRETTO, falecido 
na manhã do dia 05 de fevereiro no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O deputado 
era um combatente em favor dos movimentos sociais, defendia no parlamento os mais 
humildes, seu lema político “UM PÉ NA LUTA E OUTRO NO PARLAMENTO”, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; Vereador Leandro Adams – PT; 0257/068/09, A 
Vereadora abaixo assinada requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício para a Câmara dos Deputados, cumprimentando e apoiando  o 
Exmo. Sr. Deputado Federal Beto Albuquerque – PSB/RS ,  pelo Projeto de Lei 4.383/2008 da 
sua autoria aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 04 de fevereiro 2009, que institui a 
Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, a qual foi batizada de Lei 
Pietro pelo presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, em homenagem ao autor. Segundo 
o autor, a Lei Pietro será o caminho para unificar as esferas municipais, estaduais, federais e 
também o setor privado, para empreender campanhas na busca de recursos para pesquisas, 
estruturação de laboratórios e ampliação dos locais para realização de exames de HLA 
(histocompatibilidade). Estes exames realizados por meio da retirada de apenas 10 ml de 
sangue, possibilitam a identificação de características genéticas que possam influenciar no 
transplante. Os dados são incluídos em um cadastro nacional para que quando aparecer um 
paciente os dados sejam verificados e o doador chamado a doar. De acordo com o projeto, a 
semana será anualmente, de 14 a 21 de dezembro, período em que deverão ser desenvolvidas 
atividades de esclarecimento e de incentivo à captação de doadores e à doação de medula 
óssea. Data escolhida devido no dia 14 de dezembro de 2007 que a doença de seu filho Pietro 
foi diagnosticada, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0258/069/09, A Vereadora abaixo 
assinada solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado 
ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Exmo. Sr. Deputado 
Federal Adão Preto – PT / RS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2009 em 
Porto Alegre - RS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Sua longa trajetória 
de luta por justiça social e pelo acesso a terra, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0259/070/09, 
Solicita envio de oficio ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 
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Dados em relação ao número de acidentes ocorridos na área central do Município onde o “novo 
trânsito” foi implantado, nos períodos de Novembro de 2008 a 28 de Janeiro de 2009. E nos 
meses de novembro e dezembro dos últimos três anos sendo: Novembro e Dezembro -2006, 
Novembro e Dezembro -2007 e Novembro e Dezembro -2008. Considerando que a alteração 
do trânsito sem planejamento e coleta de dados técnicos possam ser responsáveis por 
eventuais acidentes de ordem preocupante e que justifiquem as últimas mudanças, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancada 
não haverá intervalo regimental e nem o grande expediente, ordem do dia, consulto ao plenário 
se os requerimentos podem ser votados em bloco; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; solicitamos que seja posto em votação em bloco os 
requerimentos, deixando em destaque o pedido de informação do Vereador Eugenio Grandó, 
bem como o pedido de informação que esta com pedido de vistas do Vereador Rudi; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador 
Gilnei Jarré, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, solicito 
a senhora secretaria que  faça a leitura dos requerimentos com exceção aos dois que estão em 
destaque; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 
04 Vereador Leandro Adams – PT; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 06 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 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, senhora secretaria proceda a leitura do requerimento do 
Vereador Eugenio Grandó; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento pedido de 
informação Vereador Eugenio Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o requerimento; Vereador Eugenio Grandó; só para justificar o pedido de 
informações, a administração passada levou mais de dois anos para fazer as alterações no 
trânsito, coletando dados, fazendo contagem de veículos, enfim uma série de urgências foram 
tomadas para implementar o novo transito, a atual administração em 30 dias simplesmente 
mudou um monte de coisa no transito e pelo que eu sei não existe nenhuma analise técnica, 
nenhum engenheiro civil assinou, e mais, segundo uma entrevista que eu escutei do senhor 
prefeito na rádio ele disse que foi ele mesmo que mudou, e se tiver que mudar de novo ele vai 
mudar, não precisa da parte técnica, não é assim, o transito existe legislação especifica que 
exige que qualquer alteração no transito seja justificada por um engenheiro com especialização 
na área de transito, então eu justifico meu pedido de informação para averiguar se procede ou 
não as alegações que tem me feito, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir o requerimento colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por unanimidade, 
esta em votação o requerimento pedido de informação do Vereador Gilnei Jarré que estava com 
pedido de vistas da ultima sessão, a senhora secretaria proceda; Vereador Gilnei Jarré; 
questão de ordem, senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem; Vereador Gilnei Jarré; eu só gostaria que fosse lido novamente na integra o pedido de 
informação; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretária que leia 
novamente o pedido de informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício a Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR com o 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando relação das empresas inadimplentes e seus 
respectivos meses de inadimplência, e das empresas tiveram sua energia desligada no mês de 
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janeiro. Solicita, ainda, respostas aos seguintes questionamentos: 1) Quais são os critérios 
utilizados para efetivação do corte de energia, no caso de empresas? 2) Quais são os critérios 
utilizados para efetivação do corte de energia, no caso de consumidores residenciais? 3) O 
desligamento tem obedecido a estes critérios? JUSTIFICATIVA: O desligamento efetuado na 
empresa Distribuidora Auto Peças Serrana, no dia 21 de janeiro do corrente e não religada até 
o presente momento, fato que potencializou as dificuldades econômicas pela qual passa; 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em votação o 
requerimento pedido de informação do Vereador Gilnei Jarré, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos; nada mais 
havendo a tratar e sob a proteção de Deus, declaro; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Gilnei 
Jarré; devido ao fato de nós não termos o grande  expediente, não termos feito também 
nenhum requerimento, eu só gostaria de deixar registrado nos anais da casa o 
pronunciamento do prefeito Aylton no jornal de sábado, “prefeito Aylton Magalhães 
lamentou a não aprovação do projeto de limpeza de Carazinho, e disse que os bairros 
continuaram sujos, porém disse que o governo se sentiu vitorioso com a aprovação de 
12 projetos, recebi a cidade suja e tinha a idéia de deixá-la limpa,  mas ela ira continuar 
suja, achei engraçado porque estava tudo acertado para aprovação, e acredito que por 
influencia externas foi rejeitado, diz, o prefeito disse que irá estudar o projeto e decidir se 
envia novamente para apreciação e tentar saber o que aconteceu”, isso aqui senhor 
presidente é só para nós deixarmos registrado que de repente alguns vereadores vieram 
fazer o papel de palhaço mais uma vez nessa câmara, que eu venho dizendo e disse já 
nos outros anos, que por muitas vezes a nossa câmara é um circo, e nós somos os 
palhaços, então se já estava tudo acertado nem precisava ter tido sessão, muito obrigado 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; informo ao Vereador Gilnei Jarré 
que será registrado em ata e solicito que seja registrado em negrito, nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores 
Vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão Representativa a ser realizada 
16/02/09 às 11:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

Vereador Leandro Adams     Vereadora Sandra Citolin  
Presidente      Secretária 
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