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Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de março de 2009.............Ata 15 
 

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 16/03/2009, convido o senhor Vereador Estevão De Loreno para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador 
Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 09/03/09, esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 09/03/2009, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovada por todos os presentes, convido à senhora secretária para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 
16 de Março de 2009: Of. 398/09 Ministério Pública, convidando para participar do evento de 
apresentação do Programa Yacamim no ano de 2009, a ser realizado no dia 31.03.09, ás 17 
horas, junto à sede da ACIC. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 53.155,01. Convite do Grupo Artesania, para a mostra da 
Coleção Safra, que será realizada no dia 23 de março, ás 15h. Of. 018/2009 do Deputado 
Heitor Schuch, para encaminhar a nova edição da Cartilha da 3ª Idade. Convite da Câmara de 
Vereadores de Não Me Toque, para a solenidade de entrega do premio “Semente de Ouro”, a 
realizar-se no dia 18 de março, às 16hs e 30min, durante a programação da Expodireto/Cotrijal. 
Convite do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para participar do “Encontro 
Educação para o Transito” a realizar-se no dia 16 de marcos às 14 horas. Ofício 603/2009 do 
Ministério Público, solicitando informações sobre o Projeto de Lei Complementar 012/08, Plano 
Diretor. Projeto de Lei 027/09 do executivo Municipal, o qual autoriza contratação emergencial 
de instrutores para a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Projeto 
de Lei 028/09 do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher. Projeto de Lei 029/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza a permuta 
entre Professores da Rede Municipal de Ensino de Carazinho, com professores lotados em 
Redes Municipais de outros municípios. Projeto de Lei 030/09 do Executivo Municipal, o qual 
autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 
3.400,00. Projeto de Lei 013/09 do Vereador Eugenio Grandó, o qual proíbe a colocação de 
panfletos publicitários e em veículos automotores, no Município de Carazinho; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e 
moções pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: 
0439/117/09,  Solicita que seja oficiado à EMPRESA BRASIL TELECOM, que, com a máxima 
urgência, tome providências em relação ao telefone público no Bairro Central junto à rua XV de 
novembro, pois há muitas reclamações dos moradores deste local de que o Orelhão não 
funciona e que várias vezes solicitaram o conserto dos mesmos, sem êxito, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0440/118/09, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que 
logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício para a Câmara dos 
Deputados, na pessoas dos Srs. Osvaldo Biolchi – Deputado Federal PMDB/RS e  Beto 
Albuquerque – Deputado Federal PSB/RS, manifestando completo apoio à mobilização que 
pede a aplicação ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES) do mesmo critério utilizado 
para a liquidação da dívida do Programa de Crédito Educativo (Creduc), descontos de 70% 
para quitar o débito. A dívida do FIES chega hoje a R$ cinco bilhões de reais e tem deixado 
milhares de profissionais recém-formados endividados sem condições de quitar débitos. Na 
manhã do dia 10 de março de 2009, um grupo integrado por estudantes e ex-universitários 
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vestindo camisetas brancas promoveu uma manifestação em frente ao Congresso Nacional, 
apoiada por senadores e deputados que defendem a reivindicação. Pedindo financiamento, 
igualdade e soberania, o grupo reivindicava os mesmos benefícios concedidos ao Creduc. O 
mercado de trabalho não consegue absorver todos os jovens recém-formados logo no primeiro 
ano que, por isso, não conseguem pagar a dívida. Esta na hora do governo pensar em uma 
revisão pactual destes débitos, o qual permite ao estudante inadimplente a renegociação e a 
quitação do benefício, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0441/119/09, 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 aos Líderes de Bancada 
na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao Cpers-Sindicato, ao núcleo do 
Cpers de Carazinho, a 39ª Coordenadoria de Educação e a Direção e Professores de todas as 
Escolas Estaduais do Município de Carazinho, manifestando nossa contrariedade com relação 
à aprovação parcial do veto da governadora Yeda Crusius ao projeto abonando faltas de 
professores e servidores de escolas, bem como da Polícia Civil, que participaram do movimento 
grevista no ano passado.Somos absolutamente favoráveis às reivindicações propostas pelos 
professores do estado em suas paralisações, o que os mesmos tem feito é um ato legal, em 
que reivindicam assegurar seus direitos, em que reivindicam melhorias na qualidade do ensino 
público de nosso estado, a começar pela valorização da classe, pela melhoria na qualidade do 
ensino com condições físicas adequadas às necessidades de uma educação de qualidade. Não 
é justo que os professores não recebam pelos dias que paralisaram, afinal de contas, os 
mesmos recuperam os dias parados, os alunos não tiveram prejuízo algum, quem saiu 
perdendo e muito, foram os professores e funcionários que foram penalizados por este jeito 
novo de governar que tão pouco preocupa-se com a valorização de uma das áreas mais 
importantes de uma administração, que é a EDUCAÇÃO. Concordamos plenamente com as 
palavras do Deputado Nelson Härter, quando o mesmo diz que “esta questão está acima de 
uma entidade ou de outra. Estamos tratando dos servidores públicos do Estado que trabalham 
em situações muito difíceis e com salários precários”, pois temos que convir que se tudo 
estivesse em ordem, nada disso estaria acontecendo, não haveriam constantes paralisações.O 
Governo deveria, ao nosso ver, buscar um entendimento, parar com essa queda de braço, pois 
nada justifica toda essa quantidade de energia e esforço utilizada para não abonar a falta dos 
servidores públicos, tudo isso mais parece uma guerra, e este veto, uma manifestação de 
vingança do governo do estado.Com a aprovação deste veto, quem perde são os alunos da 
rede pública, não por conta da greve, mas pelo fato de que sem o abano das faltas, em uma 
possível nova paralisação, os professores com certeza, não preocupar-se-ão em recuperar as 
aulas perdidas, porque se elas foram recuperadas ou não, haverá o corte do ponto.Como disse 
o Líder da Bancada do PDT, Deputado Adroaldo Loureiro, o que o Governo do Estado está 
fazendo é um verdadeiro massacre, pois o contracheque destes servidores já é baixíssimo e 
insuficiente. Por favor senhores, esta situação não pode continuar, somos pela valorização, pela 
dignidade dos professores e demais servidores públicos do estado e esperamos que os 
senhores deputados tenham a calma e a tranqüilidade necessária para analisar coerentemente 
o que vem acontecendo regulamente em nosso estado com relação a nossa educação, ao 
ensino público estadual, pois não podemos permitir que o mesmo se degrade ainda mais, como 
representantes do povo que nos deu seu voto de confiança, o mínimo que podemos fazer, 
independente de cores partidárias, é buscar um entendimento, chega de medir forças através 
deste tipo de situação, como foi à votação deste veto, se queremos qualificação para a 
educação de nossos alunos temos sim, que proporcionar condições para isso, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0442/120/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo 
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pesar, pela perda irreparável do Senhor CLAUDINOR DA SILVA BASTOS. Nosso amigo 
Claudinor, foi servidor público municipal, tendo exercido por muitos anos a função de operador 
de máquinas, bem como chefe do setor, sendo grande amigo e companheiro dos colegas, pois 
por onde passava transmitia alegria e quem dele se aproximava acabava por receber em troca 
uma grande amizade. Pai e Vô de família exemplar, tendo ao longo de sua vida transmitindo 
aos seus, o exemplo de homem honesto, simples, trabalhador e honrado. Orgulho-me muito em 
dizer publicamente que fiz parte de seu grupo de amigos, como grande pescador que foi, 
vivemos juntos muitos momentos de lazer e descontração em nossas pescarias que com 
certeza contribuiu em muito para meu aprimoramento nesta arte. A todos os familiares e amigos 
do inesquecível Claudinor da Silva Bastos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. 
“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; 
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.” Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0443/121/09, Solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES: O valor repassado ao CMPP a partir de 1º de Janeiro de 2008 
até a presente data; Qual a forma utilizada para referido repasse, devendo ser enviado cópia do 
dito documento; Qual a rubrica utilizada para o repasse do valor; Que seja remetido cópia do 
contrato de gestão entre o CMPP e Município, e/ ou seu aditivo, Vereador Eugenio Grandó – 
PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Erlei Antonio 
Vieira – PSDB; 0444/122/09, Solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Se existe engenheiro civil contrato na Secretaria de 
Obras; Qual a forma desta contratação; E cópia dos documentos referente esta contratação, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0445/123/09, Solicita que seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando informações sobre o “I Seminário 
Nacional de Educação” conforme o que segue: Se houve somente utilização de recursos 
municipais para a realização do evento; Caso afirmativo informar: O montante utilizado para 
realização de dito seminário (enviar cópia da documentação); Quais as rubricas utilizadas para 
o custeio do evento (enviar cópia da documentação); Se houve alguma licitação para aquisição 
de qualquer material, ou para o pagamento de despesas inerente a contratação de serviços 
(enviar cópia da documentação); Qual a participação em número de inscrições, destes, quantos 
foram pagantes: Qual valor arrecadado com as inscrições? Informar a conta bancária utilizada 
para o pagamento de referidas inscrições (enviar extrato); Cópia de todos os recibos de 
quitação da taxa de inscrição; Qual a forma de contratação da tradutora de libras, que laborou 
no seminário? Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei 
Antonio Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; indicações: 0419/228/09, oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, REITERANDO solicitação a pedido dos moradores para que 
realizem a restauração da boca de lobo localizada na Rua JOSÉ DE ALENCAR, esquina com 
Rua HILARIO RIBEIRO, no bairro BORGHETTI, eis que o mesmo encontra-se quebrado há 
aproximadamente um ano, sendo que houve até mesmo o afundamento do paralelepípedo e 
exala mau cheiro o que esta causando transtorno e desconforto aos moradores e pedestres que 
por ali transitam, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0420/229/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor competente seja realizada a 
restauração na pavimentação asfáltica na Avenida Flores da Cunha, sentido centro bairro, na 
altura dos trilhos da viação férrea, eis que foi feita a abertura do asfalto e até a presente data o 
mesmo não foi consertado o que está causando transtorno aos motoristas em virtude do 
desnível do mesmo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0421/230/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine a Secretaria de Obras para que realize trabalho de patrolamento e 
cascalhamento  nas ruas  Tamoio e Caetés no Bairro Conceição, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 0422/231/09, Solicita ao Executivo que determine ao setor competente realização do  



 4 

recapeamento asfáltico da Rua Ibaré –Bairro Floresta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0423/232/09, Solicita para que determine ao setor competente que seja feito o asfaltamento da 
Rua Antonio Carlos Otto, Bairro Alegre, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0424/233/09, Solicita 
que seja efetuado o patrolamento, ensaibramento, cascalhamento e compactação da Rua 
Sarandi, Bairro Fey, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0425/234/09, Solicita que seja estudada a 
possibilidade da mudança da parada de ônibus localizada na Avenida Pátria próximo ao 
Supermercado Zaffari, pois quando o  coletivo  para impede a visão dos motoristas, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 0426/235/09, Solicita para que sejam feitas melhorias e término de 
asfalto nas partes onde não tem nos corredores de ônibus no Bairro São Sebastião, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 0427/236/09, Solicita para que determine ao setor competente que seja 
feito o conserto da ponte próximo ao Parque da cidade, nas imediações da granja do Senhor 
Marcos Solli; Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0428/237/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine a Secretaria de Obras para que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na 
Rua Cláudio dos Santos no bairro Vila Rica, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0429/238/09, O 
vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que providencie estudos no sentido de 
prorrogar o prazo para pagamento de IPTU com desconto, em razão de que muitas pessoas 
encontravam-se em férias nos primeiros meses do ano e também muitos tiveram gastos 
elevados com material escolar e uniformes, o que para muitos impossibilitou o pagamento do 
imposto em tempo hábil para usufruir do desconto proporcionado.Entendemos que, como houve 
uma excelente arrecadação do IPTU nestes meses em que foi proporcionado o desconto, e, 
como alguns acabaram por perder o prazo pelos motivos já citados, ou até mesmo por outros, 
que seria então, possível prorrogarmos o prazo para pagamento único com desconto, pois 
assim estaríamos dando uma 2ª oportunidade para aqueles que tem a intenção de pagar o 
imposto em uma única parcela e só não o fizeram em sua grande maioria em função dos gastos 
com o período de férias e o inicio do ano letivo, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0430/239/09, 
Solicita ao setor competente para que seja feito o patrolamento e cascalhamento da Rua Félix 
Guerra, no Bairro Winckler, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0431/240/09, Solicita ao setor 
competente para que seja feito o patrolamento e cascalhamento na Rua XV de novembro, a 
partir do CTG Pedro Vargas no Bairro Central, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0432/241/09, 
Solicita ao Executivo Municipal, que em conjunto com o Conselho Municipal de Desporto – 
CMD, estude a viabilidade de criar em nosso município, o programa BOLSA ATLETA, Vereador 
Eugenio Grandó - PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; eu gostaria de pedir que fosse aplicado o artigo 
111, parágrafo 3º do regimento interno desta casa, e se desse destaque à matéria, e fosse lido 
na integra a indicação; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretaria 
que leia na integra a indicação do Vereador Eugenio Grandó; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para 
que determine ao Conselho Municipal de Desporto  - CMD, que realize um estudo para 
implantação do projeto de Lei  BOLSA ATLETA em nosso município.  Destaco e reafirmo, sobre 
a importância desta matéria, onde os atletas locais estão desamparados, muitas vezes deixam 
de participar de competições por falta de patrocínio e com isto, deixamos de levar a grandeza e 
o desenvolvimento de  nosso município. Apresentamos em anexo, modelo do projeto de Lei a 
ser criado. JUSTIFICATIVA:  Garantir uma manutenção pessoal mínima aos atletas de alto 
rendimento, que não possuem patrocínio, buscando dar condições para que se dediquem ao 
treinamento esportivo e participação em competições visando o desenvolvimento pleno de sua 
carreira esportiva. INDICAÇÃO PROJETO LEI. AUTOR: VEREADOR EUGENIO GRANDO – 
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PTB. EMENTA: Institui o PROGRAMA BOLSA ATLETA e dá  outras providências. CAPÍTULO I: 
DA INSTITUIÇÃO E DOS OBJETIVOS. Art. 1º. Fica instituído o PROGRAMA BOLSA ATLETA, 
com o objetivo de realizar projetos esportivos visando valorizar e beneficiar atletas amadores 
representantes do Município de Carazinho em competições regionais, estaduais, nacionais e 
internacionais. CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA, DOS VALORES, DA PERIODICIDADE, DA 
DURAÇÃO E DAS MODALIDADES. Art. 2º. – Compete ao PROGRAMA BOLSA ATLETA 
conceder aos atletas amadores incentivos em dinheiro, cujos valores serão fixados entre o 
mínimo de R$100,00(cem reais) e o máximo de R$500,00(quinhentos reais), sendo que 
poderão ser pagos mensalmente ou eventualmente, dependendo da natureza do projeto. Art. 3º 
- A BOLSA ATLETA será concedida pelo prazo máximo de 01(um) ano, podendo perdurar 
durante toda a preparação e a realização das competições esportivas ou apenas para pagar 
uma determinada despesa em que o atleta amador irá participar. Art. 4º - São modalidades de 
BOLSA ATLETA:A) Individual: concedida ao atleta amador classificado até o 5º(quinto) lugar 
em ranking municipal, dando-se preferência àquele que integrar a seleção do município. B) 
Coletiva: concedida à seleção do Município de Carazinho, que irá representá-lo em 
competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. C) Especial: concedida ao 
Técnico, treinador e assistente esportivo, que treinam ou coordenam atividades de treinamento 
a atletas ou equipes em nível de competição. D) Estudantil: concedido ao atleta estudante 
regularmente matriculado em Instituição de ensino público ou privado. CAPÍTULO III : DA NÃO 
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. Art. 5º - A concessão da BOLSA ATLETA não gera 
qualquer vínculo trabalhista entro os beneficiados e a administração pública municipal.    
CAPÍTULO IV: DOS REQUISITOS. Art. 6º - São requisitos para pleitear a Bolsa Atleta.  I – Ter 
no mínimo 08(oito) anos de idade, sem limite de idade máxima. II – Estar vinculado a alguma 
entidade de prática desportiva ou filiado á associação ou liga Municipal Amadora da categoria e, 
na ausência desta, na liga Desportiva de Carazinho, exceto os atletas que pleitearem a Bolsa 
Atleta Estudantil. III-Estar em plena atividade esportiva. IV-Não receber salário de entidade de 
prática desportiva. V –Ter participado de competição esportiva em âmbito municipal e, na 
ausência desta, ter participado de competições regionais, estaduais ou internacionais, no ano 
imediatamente anterior àquele em que pleitear a Bolsa Atleta. VI-O atleta estudante que pleitear 
a Bolsa Atleta Estudante comprovar que está matriculado em instituição de ensino público ou 
privado, bem como ter rendimento escolar, não podendo ser reprovado no ano letivo da 
concessão do incentivo, além de ter ótima conduta disciplinar, comprovados através de boletim 
ou relatório da escola. VII-Anuência dos responsáveis pelo menor que aderirem ao programa. 
Participar, obrigatoriamente, de entrevista com os coordenadores do Programa Bolsa Atleta. IX 
-Comprometer-se a representar o Município de Carazinho, em sua modalidade e categoria, em 
competições oficiais e eventos promovidos por entidades privadas, sempre que convocado pelo 
CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO – CMD. X - Não estar cumprindo qualquer tipo de 
punição imposta por Tribunais de Justiça Desportiva, Liga, Federação e/ou Confederação das 
modalidades correspondentes, além da necessidade de apresentar Certidão Criminal Negativa. 
XI –Apresentar currículo de atividades esportivas com os resultados obtidos, nos 03(três) 
últimos anos, juntamente com o programa e calendário esportivo anual. XII-Estar cadastrado no 
CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO – CMD na respectiva modalidade de sua atuação. 
XIII-Ceder os direitos de imagem ao Município de Carazinho e usar, obrigatoriamente em seu 
uniforme, o brasão da cidade de Carazinho-RS.  XIV-Apresentar um projeto esportivo na 
modalidade de sua atuação, juntando documentação que especifique as competições, 
participações em eventos esportivos ou campeonatos inclusos no calendário anual das 
federações ou entidades equivalentes. CAPÍTULO V: DA ESTRUTURA, DO PROCEDIMENTO, 
DOS RECURSOS FINANCEIROS, DO NÚMERO DE BOLSAS ATLETAS. Art. 7º - Incumbe aos 
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seguintes órgãos a concessão da Bolsa Atleta: I  - CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO – 
CMD como Órgão operacional e deliberativo. II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
como Órgão de controle de mecanismo de incentivo. Art. 8º - Todos os projetos esportivos 
serão apresentados ao Conselho Municipal do Desporto que, no prazo máximo de 10(dez) dias, 
o decidirá quanto a sua aprovação ou rejeição, emitindo certificado para esse fim. Art. 9º - Após 
a deliberação do projeto, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30(trinta) dias, este ficará a 
disposição do CMD para a operacionalização da Bolsa Atleta. Art. 10º- O CMD ficará incumbido 
de todo o trabalho de orientação, avaliação, acompanhamento, fiscalização e aprovação do 
projeto bem como da prestação de contas apresentado pelo beneficiado. Art. 11º -As despesas 
decorrentes da concessão da Bolsa Atleta correrão por conta dos recursos orçamentários do 
Conselho Municipal do Desporto –CMD. Art.12º -Ficará o Conselho Municipal do Desporto – 
CMD autorizado a conceder um número ilimitado de bolsas, desde que observada a existência 
de dotação orçamentária e capacidade financeira para este fim específico. Art. 13º-O 
beneficiado do Programa Bolsa Atleta poderá acumulá-la com bolsa oriunda do Estado e da 
União, desde que aprovado pelo Conselho Municipal do Desporto-CMD. Art. 14º - Os recursos 
do Programa Bolsa Atleta somente poderão ser utilizados para cobrir gastos com educação, 
alimentação, saúde, inscrições, passagens para eventos esportivos, transporte urbano e 
aquisição de material esportivo, devendo o beneficiado prestar contas, mensalmente, no forma 
e condições estabelecidas pelo Conselho Municipal do Desporto – CMD. Art. 15º - Caberá ao 
Conselho Municipal do Desporto – CMD apresentar proposta de normas e regras para 
concessão da Bolsa Atleta, anualmente, sendo que as aprovadas serão elencadas em Decreto 
do Chefe do Poder Executivo Municipal.  CAPÍTULO VI: DO DESLIGAMENTO DO 
PROGRAMA. Art. 16º - Serão desligados do Programa os atletas que: I - Não apresentarem a 
documentação comprovando suas participações nas competições previstas no projeto. II - 
Quando convocados, não participarem das competições sem justificativa convincente.   III – Se 
transferirem para outro município, Estado ou País.  IV - Utilizarem os recursos da Bolsa para 
fins não especificados no art.14 desta Lei. V - Forem dispensados de seleções representativas 
de Carazinho, por indisciplina ou a seu pedido.  VI - Deixarem de cumprir quaisquer das 
condições exigidas por esta Lei. Parágrafo Único: - Ocorrendo o desligamento, o Conselho 
Municipal do Desporto – CMD comunicará de imediato e convocará, observada a ordem 
classificatória, o próximo atleta constante da lista de espera, se for o caso, ou atleta substituto, 
o qual será beneficiado pelo tempo que faltar para completar o período concedido ao 
substituído. Art. {17} – Esta Lei será regulamentada por Decreto Municipal no prazo de 
90(noventa) dias, após sua publicação. Art. 18º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  Sala Libório Bervian, 16/03/2009.Vereador 
Eugenio Grandó - PTB; 0433/242/09, Solicitam ao órgão competente que conceda autorização 
para a realização de dois pedágios por ano em beneficio das Associações de Portadores de 
Necessidades Especiais para custear despesas das mesmas com o bem estar social, Vereador 
Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0434/243/09, Solicita ao setor 
competente realizar trabalhos de conserto do calçamento na Rua Fioravante Piva esquina com 
a Rua Bernardo Paz no bairro Braganholo, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0435/244/09, 
Solicita ao setor competente realizar trabalhos de conserto da iluminação pública na rua 
Fioravante Barleze nos arredores do nº 516, no bairro Glória, Vereador Erlei Antonio Vieira – 
PSDB; 0436/245/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de fechar vala aberta 
a mais de 15 dias na Rua Ipiranga no bairro Glória, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 
0437/246/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que estude a 
melhor alternativa para a construção de um passeio público junto a Rua Dinarte da Costa, no 
bairro Sassi, Vereador Leandro Adams – PT; 0438/247/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
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determine ao setor competente que faça reparo em duas pontes localizadas no bairro Santa 
Terezinha, na Rua Tapera com a Rua Uruguai e Rua Selbach com a Rua Uruguai, as mesmas 
encontram-se em péssimas condições colocando em risco a população, Vereador Leandro 
Adams – PT; moções: 0446/024/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao 38º 
BPM, na pessoa do Senhor MAJOR ADERLI MAXIMINO DAL BOSCO, digníssimo Comandante 
desta corporação, extensivo a todos os seus comandados, pelo  quinto  (5º) ano de atividades 
muito bem desempenhadas em nosso município, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0447/025/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a Sra SIMONE MARIA ROESE 
DA ROSA , Diretora do Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente – CAIC, bem 
como a todos os professores, funcionários, alunos, pais e colaboradores desta Instituição, pela 
passagem do seu 14º aniversário, comemorado neste mês de março, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0448/026/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao senhor JORGE MARIN, 
Pastor da Igreja Evangélica Universal do Reino de Deus, cumprimentando-o pelo excelente 
trabalho que vem sendo desenvolvido junto à comunidade da Igreja Universal de nossa 
cidade.Em momento algum podemos deixar de reconhecer todo empenho, toda dedicação, todo 
envolvimento e solidariedade da equipe de Pastores, Diáconos e demais engajados da Igreja 
Universal, que realizam um trabalho bonito e dignificante, pois além trabalhar com o intimo das 
pessoas, buscando alimentar a alma com a palavra de Deus, trabalham também o lado social e 
humanitário, a exemplo da ação solidária que ocorreu no Bairro São Lucas, onde centenas de 
pessoas entre crianças e adultos foram beneficiados, recebendo além do carinho, a doação de 
lanches, roupas, disponibilização de brinquedos, atividades e serviços gratuitos como corte de 
cabelo, entre outros.É uma satisfação cumprimentar-lhes, pois com certeza os trabalhos 
desenvolvidos pela Igreja Universal merecem o reconhecimento não só da comunidade, mas 
também desta Casa que é a representação da própria comunidade e que preocupa-se 
prioritariamente com o bem estar de seu povo. Recebas, Pastor Jorge Marin nossa 
consideração, pois à frente deste templo tem proporcionado aos seus fiéis e a comunidade uma 
aproximação do ser humano com o criador, principalmente através dos momentos de reflexão 
proporcionados ao longo do dia a dia na igreja, onde muitos encontram a oportunidade para o 
arrependimento, para o perdão, para a dignificação da alma, para a salvação, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0449/027/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao senhor Leandro Alberto 
Rheinheimer, cumprimentando-o pelo trabalho social que vem desenvolvendo junto as Escolas 
de nossa cidade.A iniciativa de parceria envolvendo o supermercado Coqueiros e algumas 
escolas do município que foram beneficiadas com a doação de equipamentos de informática 
mediante o recolhimento de um montante em cupons fiscais, que envolveu também a parceria 
de pais, alunos e funcionários é algo que merece sem dúvida alguma nosso reconhecimento, 
pois isso demonstra o envolvimento da empresa com o lado social. Além da doação destes 
equipamentos o Coqueiros realizou na última semana junto a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Rodolfo Bolzani, uma belíssima confraternização, que contou com a distribuição 
de lanches, presentes, disponibilização de brinquedos, palhaços durante toda tarde com a 
participação de todos os alunos da escola, que brincaram e se divertiram com muita 
animação.Recebam mais uma vez, os cumprimentos desta Casa, pois atitudes como estas 
merecem e devem ser reconhecidas, não só por este poder, mas por toda comunidade 
carazinhense, é um envolvimento, uma parceria que merece destaque pelo bem que 
proporciona, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0450/028/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Secretário de Educação do Município, senhor Jairo Martins, cumprimentando-o por ter sido 
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aclamado Coordenador dos Secretários da Educação da região da AMAJA – Associação dos 
Municípios do Alto Jacuí.Desejamos sucesso ao longo desta jornada tanto à frente da 
Secretaria Municipal, como a frente da Coordenação deste setor na AMAJA. Estamos certos de 
que o trabalho que se inicia renderá bons frutos, pois com certeza tens competência, sabedoria 
e serenidade para dirigir estes dois órgãos com muita audácia e coragem, inovando no 
desenvolvimento de projetos, abrindo novos horizontes, aproximando a comunidade escolar 
como um todo, mostrando a cada um a importância de seu papel para uma maior valorização 
da educação, do educando e do educador. Receba, o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal, e a certeza de que estaremos prontos para auxiliá-lo no desenvolvimento de Projetos 
que sejam voltados para o desenvolvimento de nossa comunidade, especialmente na área da 
educação, pois dela depende o futuro de nossa nação, pois é através dela que proporcionamos 
as crianças e jovens uma oportunidade desenvolver suas habilidades, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0451/029/09, Solicitam que seja enviado oficio Parabenizando o Diretor Presidente da 
Rádio Gazeta AM de Carazinho Ltda, Senhor ORION VARGAS ALBUQUERQUE e extensivo a 
toda a equipe de funcionários desta emissora , pela comemoração dos 27 anos  desejando que 
a mesma continue em ascensão, levando sempre as noticias com responsabilidade e seriedade 
que tem ,garantida pela nossa comunidade, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0452/030/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Nova Diretoria da Associação das Câmaras 
Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, eleita no dia 06 de março de 2009, na pessoa do 
Senhor Presidente Valdir Alberi Kirst (Kexinho) – Vereador do município de Não-Me-Toque. A 
ASCAMAJA abrange 19 municípios da região do Alto Jacuí e é uma entidade de caráter civil, 
visando a integração legislativa, econômica e social dos municípios que a compõem. Atua em 
conjunto com a UVERGS (União dos Vereadores do RS) e com a UVB (União dos Vereadores 
do Brasil). A chapa eleita com 73 votos, para a gestão de 2009/2010, esta representada por três 
vereadores de Carazinho. Ficando assim dispostos: Presidente Valdir Alberi Kirst (Kéxinho) – 
PP (Não Me Toque), Vereadora Sandra Citolin – PMDB (Carazinho), Marlei Petry (Ernestina), 
Edson Heller – PP (Não Me Toque), Felipe Sálvia – PDT (Carazinho), José Aloisio de Souza – 
PMDB (Não Me Toque), Alcides Maldaner – PDT (Tapera), Valdecir Sbardelotto – PDT (Santo 
Antonio do Planalto), Erno Ernani Knak – PMDB (XI de Novembro), Mario Klein – PMDB 
(Colorado) e Rudinei Brombilla – PP (Carazinho), VSC – PMDB; 0453/031/09, A Vereadora 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício  parabenizando a Comissão Organizadora da 10ª Edição da  Expodireto 
Cotrijal 2009 – Feira Internacional, pela excelência da Feira a realizar-se de 16 a 20 de março 
de 2009 em Não-Me-Toque, oferecendo uma grande variedade de opções em produtos e 
serviços para quem trabalha com agricultura e pecuária, desde a pequena até a grande 
propriedade rural. Parabenizamos através do Senhor Presidente da Cotrijal - Nei César Mânica, 
por ter se mostrado como a melhor maneira de organizar a atividade econômica, agropecuária, 
pois através dela, o agricultor consegue conhecer  o funcionamento dos mercados, ganhar 
poder de negociação e formar preços competitivos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0454/032/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando  o  Instituto Gamma de Assessoria 
a Órgãos Públicos - IGAM, na pessoa do Prof. Dr. Diretor André Leandro Barbi de Souza , pela 
excelência do Curso de capacitação “O Exercício do Mandato Parlamentar e o Funcionamento 
da Câmara Municipal” , ministrado pela Vossa Senhoria, advogado com atuação específica nas 
áreas de Direito Administrativo, financeiro, tributário, previdenciário e constitucional, ocorrido no 
dia 10 de março de 2009 no nosso município, com a participação de servidores, vereadores 
desta Egrégia casa e municípios da região. Nossos parabéns a toda diretoria e demais 
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colaboradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0455/033/09, A Vereadora abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício  parabenizando a Microcervejaria Bier Site, na pessoa do Senhor Adroaldo De Carli - 
Diretor Administrativo e Financeiro, pela inauguração do Centro de Eventos Bier Site,  no dia 12 
de março de 2009, o qual reúne todos os elementos para a realização de um grande evento, o 
local possuindo uma infra-estrutura impecável e as mais diversas possibilidades de 
transformação do espaço, tudo para concretizar o sonho do evento ideal. Nossos parabéns a 
toda diretoria pelo investimento de mais um empreendimento, gerando desenvolvimento, 
emprego e renda para o nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0456/034/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  a Rádio Gazeta AM 670 de Carazinho, na pessoa do  Senhor 
Diretor Orion Albuquerque, pelas comemorações  aos 27 anos de fundação da rádio no nosso 
município no dia 14 de março de 2009 com a atração do Show Nacional no Centro de Eventos 
Bier Site com a apresentação da dupla paulista Rud e Robson. Nossos parabéns a toda a 
diretoria, funcionários e público que os acompanha nessa trajetória pelo sucesso e 
credibilidade, transmitindo informação e cultura aos ouvintes de Carazinho e região, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0457/035/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando 
a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora – Notre Dame de Passo Fundo, na pessoa da 
Senhora Diretora Irmã Elci Favaretto, pelo lançamento do Projeto de Ação Social da Cantata 
Natalina Notre Dame pela Paz, realizado no dia 12 de março de 2009. Nossos parabéns a toda 
direção, funcionários e demais colaboradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0458/036/09, 
Solicita que seja enviado ofício ao CLUBE CARAZINHENSE DE XADREZ, através do 
Presidente Sr.Emerson Muller, parabenizando pelo Campeonato Municipal de Xadrez 
Relâmpago, que foi realizado no 08 de Março, na Praça Albino Hillebrandt, nesta, onde reuniu 
18 enxadristas que integram o ranking regional de Carazinho, Passo Fundo e Curitiba, tendo 
como objetivo a divulgação do esporte para população em geral. Destacamos e parabenizamos 
também, o jovem WILLIAN QUEVEDO NAISSINGER de 15 anos, atleta de nosso Município, 
que sagrou-se campeão do torneio e atualmente, considerado um dos melhores jogadores de 
Carazinho, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0459/037/09, Solicita que seja enviado ofício a 
Bier Site Eventos Ltda parabenizando a família De Carli por seu empreendedorismo, onde no 
dia 12 de Março, inaugurou o Centro de Eventos da Bier Site, oferecendo o bem estar e, 
entretenimento sadio e elogiável ao laborioso povo de Carazinho e região, Vereador Eugenio 
Grandó – PTB; 0460/038/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho à Sociedade 
Recreativa Harmonia e a Equipe Campeã do Campeonato Bola Nove da Sociedade Recreativa 
Harmonia, que destacou-se pela grande atuação de seus atletas no decorrer de todo 
campeonato, merecendo assim a posição conquistada a cada jogo, pois mesmo enfrentando 
grandes equipes chegou a final para receber o título de campeã. Cumprimentamos então, a 
toda equipe do YKYTIRYCYA na pessoa de seus atletas, Volnei Zang, André Martini, João 
Carlos Erig, Edu de Morais, Gilmar Machado, Daniel Feldmann, André Silva, Gabriel Silva, 
Marcos Silva, Geraldo Fossatti, Adriano Conte, Adilson Schacht, Tales e Vinicius Vidal. 
Recebam os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0461/039/09, Solicita que seja enviado ofício parabenizando o jovem 
carazinhense enxadrista, WILLIAN QUEVEDO NAISSINGER , pela conquista do título do 
Campeonato Municipal de Xadrez Relâmpago 10 X 10 realizado na Praça Albino Hillebrandt no 
último final de semana. Nossos parabéns por ser a revelação do xadrez Carazinhense, 
marcando 13,5 pontos, obtendo doze vitórias, três empates e duas derrotas, Vereadora Sandra 
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Citolin – PMDB; 0462/040/09, Solicita que seja enviado ofício parabenizando o Advogado 
Carazinhense, na pessoa do Sr. GLÁUCIO GUAGLIARIELLO, pela sua aprovação no concurso 
de Juiz Federal do Trabalho no Rio de Janeiro. A posse acontece no próximo dia 20 de março 
de 2009. Nossos parabéns por está conquista brilhante, alcançada com esforço, capacidade, 
dinamismo e muita dedicação aos estudos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0463/041/09, 
Solicita que seja enviado oficio ao Presidente da Associação Médica de Carazinho Dr. CARLOS 
ROBERTO PAVANI FLORES, solidarizando-se com a classe médica de nosso município a 
qual, foi atacada na publicação do Jornal Diário da Manhã do dia 13 de março do corrente, 
onde o gerente do CMPP coloca em dúvida a idoneidade de uma classe de profissionais que 
luta diariamente para manter vidas, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0464/042/09, 
Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após submetida ao plenário 
para aprovação, seja encaminhado ofício repudiando o ato do gerente do CMPP - Centro de 
Medicina Preventiva e Psicossocial de Carazinho , Sr. Flávio Adiers, pelo seu ato de se 
manifestar através da imprensa, alegando que funcionários do CMPP estão forjando laudos 
médicos para não trabalhar. O Seu ato como gerente e representante do CMPP, no mínimo é 
desprezível, em acusar funcionários publicamente de forjar laudos queremos esclarecer 
também que todo atestado medico é valido desde que o seu medico coloque o Cid e 
especifique os dias que a pessoa deverá ficar afastada, e não cabe a leigos contestar os 
mesmos, e nenhum profissional médico mesmo sendo a pedido do paciente iria emitir um laudo 
sem ter certeza da necessidade do mesmo, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Eugenio 
Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
conforme acordo das bancadas não haverá intervalo regimental, convido à senhora secretaria 
para que proceda a leitura do currículo da nossa convidada a deputada estadual Zila; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, por uma questão de ordem, eu 
pediria ao Vereador Felipe Sálvia, se posso incluir o meu nome no requerimento de nº 03 de 
sua autoria; Presidente Vereador Leandro Adams; será incluído; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Zilá Breitenbach - Deputada Estadual do PSDB-RS. Professora pedagoga, 
especializada em supervisão escolar. Zilá Maria Breitenbach entrou para a política partidária 
participando ativamente da campanha de seu marido Benno Adelar Breitenbach para a 
prefeitura de Três Passos, em 1982. Foi à primeira mulher prefeita de Três Passos, cidade que 
administrou por dois mandatos (de 1996 a 2004), pelo PSDB, partido que ajudou a fundar. 
Chegou ao Parlamento pela primeira vez na última eleição, com 25.106 votos. Mãe e avó 
presente e dedicada à família, Zilá define-se como uma mulher persistente, objetiva e que luta 
sempre por novos desafios. Viúva, Zilá é mãe de cinco filhos e avó de cinco meninas. Em sua 
trajetória como prefeita de Três Passos, recebeu diversos prêmios, considerada a prefeita mais 
premiada no período. Um dos reconhecimentos do qual mais se orgulha, foi oferecido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, pela qual foi premiada por Gestão Fiscal Responsável, no 
ano de 2003. O município de Três Passos foi finalista por três vezes consecutivas do Prêmio 
Prefeito Empreendedor, criado pelo Sebrae Nacional para distinguir administrações municipais 
com iniciativas de estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento de micro e pequenas 
empresas e projetos voltados para a agricultura familiar. Eleita presidente do PSDB estadual 
gestão 2007/2009; Presidente Vereador Leandro Adams; convido aos lideres de bancada 
para os cumprimentos e que conduzam a nossa convidada à tribuna da casa do povo; 
Deputada Zilá Maria Breitenbach; inicialmente eu quero cumprimentar o presidente dessa 
casa, Vereador Leandro Adams, dizer que é uma honra muito grande eu estar aqui hoje a noite, 
como mulher, mulher na política, mulher no trabalho, homenageando as mulheres de todo o 
estado através das mulheres de Carazinho , quero cumprimentar o Vereador Paulino de Moura, 
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Vereador Elbio Esteve, Vereador Rudinei Brombilla, Vereadora Sandra Citolin, Vereador 
Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, especialmente eu pediria licença para cumprimentar 
os vereadores do meu partido, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Antonio Vieira e o 
Vereador Gilnei Jarré que me proporcionou essa oportunidade, cumprimentar o ex-prefeito que 
aqui esta, presidente do nosso partido, e dizer que nós mulheres temos muito a comemorar, 
porque temos uma trajetória que só nos engrandece, e é no conjunto dessa trajetória que nós 
aqui hoje estamos, diante de todas essas mudanças tecnológicas, globalização, e geração de 
novas oportunidades no mercado de trabalho, o crescimento do empreendedorismo feminino, 
ele se destaca, e essas mudanças, e inovações, nos proporcionam muitas oportunidades, em 
um século de revoluções, nenhuma dessas revoluções todas foi tão importante como a 
Revolução Feminina. A revolução feminina não foi conquistada pela luta, foi conquistada pela 
persistência de cada uma das mulheres, no seu cotidiano, na sua vida particular, buscando 
ampliar espaço na vida de negócios e na vida publica. Se olharmos para trás, ficamos 
estarrecidos e emocionados ao ver a profunda mudança ocorrida na vida das mulheres. Desde 
o princípio da vida, de acordo com a Bíblia, nós já fomos delegadas ao segundo plano, segundo 
o criador primeiro o homem foi criado, então nós mulheres, naquela ocasião foi entendido pela 
história da bíblia que nós estávamos numa situação de segundo plano na vida dos homens. 
Desde a Antigüidade a mulher vem sofrendo discriminações. Discriminações que a cultura da 
época faziam com que ela as tivesse. Na Idade Média, marcou muito a vida das mulheres, a 
perseguição foi muito forte e nós sabemos de massacres todos que foram feitos contra nós 
mulheres, a inquisição perpetrou crimes silenciosos e permitidos. E nós temos o exemplo de 
Joana D' Arc que se formos retomar a história sabe que foi um ato político que ela liderava, e 
não foi a Joana D’Arc martirizada por outras questões. E hoje as mulheres estão lutando para 
conquistar cada vez mais espaços, mesmo que, ao lado dos negócios, do trabalho, tenha que 
dar conta de outras responsabilidades como a família e os filhos. E é isso que nós mulheres 
hoje compartilhamos, compartilhamos um trabalho, mas compartilhamos aquilo que nós 
trazemos, pela cultura da responsabilidade com a nossa família, hoje, e vejo muitos homens 
aqui, felizmente compartilhada muito mais pelos homens do que era em outras épocas, há anos 
atrás a mulher  pouco saia de casa, a mulher ficava cuidando da família, cuidando dos filhos, a 
mulher não tinha oportunidade do debate, da construção da cidadania, através da sua presença 
no cotidiano da sua comunidade, reconhecida pela sua força e ousadia, a mulher batalha pelo 
que deseja e hoje conquistou seu lugar, e nós podemos dizer que conquistamos o nosso lugar 
fazendo história na sociedade, percorrendo novas posições, estamos cada vez mais rompendo 
barreiras, preconceitos e obstáculos. Lutando cada vez mais pelo nosso espaço, a mulher 
realizou reivindicações pelo direito do voto, então nós falamos do direito de voto, que nós 
conquistamos tão tardiamente e talvez seja essa a origem de que a mulher nas questões 
políticas, ainda representa a minoria, representa a minoria em todas as instancias de poder que 
o voto pode levar a conquistar, é uma história de uma vida que nós ainda não recuperamos, 
mas em outras instancias, nós temos a certeza que já temos condições de igualdade com os 
homens, e não é isso que nós queremos, queremos mais, não queremos menos, nós queremos 
apenas com a nossa capacidade, mostrar que nós somos mulheres e queremos cada vez mais 
avançar naquilo que nós podemos contribuir. A presença da mulher no mundo dos negócios 
aumenta cada vez mais, e o resultado disso tudo traduz o nosso espírito empreendedor, que faz 
parte muitas vezes daquilo que a mulher é pela sua formação biológica, mas acima de tudo 
pelas suas qualidades psicológicas, pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade 
de comunicação, pela sua persistência, eu diria que a mulher é muito persistente. Neste século, 
as mulheres deram um salto muito importante rumo ao sucesso e estão lutando para serem 
reconhecidas gradativamente, e hoje nós já temos quase que igualdade em termos de 
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remuneração, nós já temos quase que igualdade em termos de oportunidade, mas ainda temos 
barreiras sim e muitas vezes, e eu tive experiência na política, quando a gente se elegeu pela 
primeira vez prefeita, e eu quero dizer senhor presidente, que eu não tive o privilégio de ser 
vereadora, e isso me fez falta, com certeza, para o entendimento das relações entre as duas 
casas, legislativo e executivo, e eu fui diretamente a prefeitura, mas como eu disse, a mulher é 
articuladora, persistente, e a gente conseguiu superar essa lacuna, diríamos assim, na vida 
política, por isso quem esta aqui hoje, homens, mulher, estão de parabéns, porque é aqui que 
começa a participação realmente do direito, da defesa de cada espaço, algumas empresas 
vêem ainda a mulher como uma invasora, algumas empresas, mas a maioria das empresas 
privilegia os espaços que as mulheres lá buscam, habilidade feminina em ministrar diferentes 
atividades simultaneamente é um fato, isso ninguém pode negar, nós temos essa qualidade, 
temos que nos orgulhar disso, nós podemos fazer mais coisas simultaneamente, e a gente 
quando trabalha com homem sabe disso, a mulher é rápida, ela consegue, ouvir, falar, muitas 
vezes escrever, tricotar e ainda cuidar dos filhos, então nós temos essa característica, e essa 
característica nos ajuda, faz com que nos diferencie muitas vezes, e essa diferença não é 
somente utilizada para as atividades profissionais e domesticas, atualmente as mulheres 
utilizam em todas as suas oportunidades, principalmente quando gerenciam negócios, as 
mulheres se adaptam bem á um formato com regras pré-estabelecidas, nós aceitamos as 
regras, nós as respeitamos na maioria das vezes, mas nem por isso nós deixamos de 
questionar, e eu acho que também essa é uma característica da mulher, não tem mais a mulher 
submissa, elas sofrem mais com o stress da carreira, com certeza, a mulher sofre mais com o 
stress da carreira porque ela tem a jornada duplicada, e quantas tem triplicada, eu conheço 
mulheres que atendem sua família, que estudam, que trabalham, então é uma jornada tripla, e 
tem aquela parte feminina, que ela tem que ser uma mulher parceira do marido, do 
companheiro que ela escolheu, então são atividades bem complexas na nossa vida, a 
sensibilidade da mulher permite que as equipes de trabalho que atua isoladamente e com 
diferenças, passem a ser articuladas, e por isso a mulher tem diferença onde trabalha, a vida 
profissional compartilhada com as mulheres, tem se revelado mais ativa, mais colorida e mais 
interessante, isso dizem os homens que trabalham com mulheres, que quando nós temos o 
compartilhamento dos sexos, nós sabemos tornar o ambiente mais colorido, mais agradável e 
com mais atividade, inclusive, com mais determinação, com mais criatividade. A mulher 
assusta, muitas vezes, não só pela postura firme porque vai à luta, como pelo compromisso 
mais consolidado com a transparência e a ética.  E ali é uma questão que eu questiono um 
pouco, será que a mulher, e nós temos que trabalhar isso, nós mulheres temos que trabalhar, 
como nós nos portamos diante da ética, será que porque nós somos menos a ocupar espaços 
de poder, ou porque nós realmente valorizamos a ética de forma mais acentuada, e esses 
espaços de poder nós temos que buscar, a mulher é realista, otimista e informada, 
reconhecendo as dificuldades, ela deixou de ser, nós mulheres deixamos de ser apenas uma 
parte da família, em algumas situações, e hoje nós podemos afirmar, que existe muita, muita 
mulher, uma grande numero que chega a 40% segundo algumas estatísticas, da mulher chefe 
de família, da mulher cuidando dos filhos, porque muitas vezes na separação cabe a ela a 
carga maior, que com prazer ela o faz, mas que tem que tomas as iniciativas, então é dessa 
mulher que estou falando, da mulher chefe de família também, da mulher que não foge a sua 
responsabilidade e que vai a luta buscar para os seus filhos, aquilo que naquele momento esta 
lhes faltando, e a mulher é mais agregadora na família e é da família que nós precisamos neste 
mundo tumultuado, nenhuma mulher chega em lugar nenhum se ela não se valorizar, a mulher 
tem que se gostar, a mulher tem que ter auto estima, nós não podemos achar que em qualquer 
situação nós temos que nos diminuir, é difícil, ainda existe questão de gênero sim, se você vai 
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em eventos políticos, conta nos dedos as mulheres que estão, vereador que me convidou aqui 
hoje, as vezes eu fico sozinha, sozinha numa mesa, sozinha numa reunião, sozinha numa festa, 
então as mulheres elas tem que saber gostar em primeiro lugar de si mesma, se valorizar, se 
nós não soubermos partir da nossa auto estima, da nossa percepção de mundo, e nos 
colocarmos diante dos desafios, dificilmente nós chegaremos a algum lugar, nós temos que 
aproveitar os nossos méritos e mostrar que nós podemos sim avançar muito, e esta mulher, que 
hoje esta em todas as funções, é a mulher que nós queremos junto na construção de todo o 
processo de cidadania, e hoje tem muitos desafios maiores do que já tivemos, hoje nós somos 
sim responsáveis por tudo aquilo que passa ao nosso redor, nós não podemos mais nos omitir, 
nós temos que enfrentar o que nós estamos vendo em grandes campanhas que se faz, uma 
das campanhas é da violência contra a mulher, e nós mulheres é que temos que levar essa 
bandeira, a bandeira de proteger as mulheres, que sofrem de qualquer tipo de violência, outro 
desafio de nós mulheres, mães de família, é com aquilo que o mundo moderno nos trouxe com 
muita intensidade, que é a questão da droga, nós estamos todo dia, abrindo jornais, ouvindo e 
vendo noticias, nós sabemos que a desagregação da família, muitas vezes nos leva a isso, 
então cabe a nós mulheres, o grande papel no mundo atual, cabe a nos mulheres o grande 
papel de participação na nossa comunidade, cabe a nós mulheres aceitar todos os desafios que 
vierem pela frente, e esses desafios, a gente só vai conseguir alcançar se a gente realmente 
acreditar que pode, acreditar que faz parte, acreditar que aquilo faz parte da nossa atividade 
como mulher, e eu vejo tantas mulheres aqui, e eu lembro de tantas mulheres que não tiveram 
oportunidade de estar em lugar algum, de mulheres que não tiveram oportunidade de chegar às 
escolas, porque não faz muito tempo, e eu ainda sei de famílias que priorizam a educação dos 
filhos homens, primeiro os homens, se sobrar o dinheiro vai a mulher, só que nós mulheres, 
acordamos, nós mulheres estamos achando o nosso caminho, e esse caminho passa também 
pela atividade política, e eu gostaria de dizer que a participação, e eu aqui também estou como 
deputada, a nossa participação na política é muito importante, eu venho de movimentos sociais 
comunitários, eu venho da organização da sociedade, eu venho de movimentos de organização 
de defesa dos interesses de cada um, mas não de cima, junto com a população, buscando 
esclarecê-la, para que ela possa com o conhecimento dos seus direitos buscar a cidadania, e é 
isso que nós mulheres temos que fazer, nos inserir naquilo que o nosso município, a nossa 
comunidade nos oportuniza, porque são essas as ações que vão fazer a diferença, e eu 
ouvindo aqui na câmara de vereadores, todos os pedidos às reivindicações, eu vejo o quanto é 
importante estar atento aquilo que acontece, quanto importante é para um executivo ter a 
participação de sua comunidade, então a mulher não pode fugir desse compromisso, o 
compromisso de aceitar o desafio de organizar, de estar presente e de ajudar cada bairro, cada 
espaço de poder a buscar a igualdade, e a buscar a justiça, nós entendemos que nós temos 
que também lutar pelas políticas publicas para homens e mulheres, não só para as mulheres, 
porque se nós analisarmos as estatísticas o que tem de viúva por esse Brasil não é brincadeira, 
e aqui nós temos um vereador que também é médico, e nós sabemos que nós temos que 
trabalhar pelas políticas publicas da saúde, e a mulher também pode participar, nós temos que 
participar nas ações de empreendedorismo, nós temos que mostrar em todos os espaços que 
ocupamos que nós somos diferentes e podemos sim compartilhar a igualdade com os homens, 
e hoje quando eu ando eu vejo mulheres presidentes de sindicatos, que há 15 anos atrás eram 
raras, mulheres presidentes de associações de comércio que  eram raras, então eu quero 
parabenizar as mulheres aqui de Carazinho, e dizer a vocês, que nós mulheres não temos que 
dividir espaços com lutas, nós mulheres temos que sim, buscar espaço pela nossa 
competência, pela nossa capacidade, nós não queremos cotas, nós não queremos a cota, 
porque tem que botar uma cota para ter 30% de mulheres para concorrer, porque nem assim 
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nós vamos, tem cota para tanta coisa, nós queremos a igualdade, pela nossa capacidade, e é 
isso que nós temos que avançar, é buscar essa igualdade pela nossa capacidade, e para isso 
nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais, cada etapa da vida da gente é um desafio, e eu 
posso confessar para vocês que o meu desafio de concorrer, quando leram meus votos, não 
foram muitos, eu ganhei no segundo turno, não foram muitos, mas foram o suficiente para que 
eu pudesse representar também na Assembléia as mulheres, e eu tenho um grande 
compromisso, nós somos poucas mulheres, esse compromisso é fazer com muita eficiência, 
com muita competência e dedicação e esse desafio é cada dia, é de cada dia, então eu quero 
desafiar as mulheres e dizer que cabe a vocês, a cada uma de vocês, refletir, quem eu sou, o 
que eu quero da minha vida, nós podemos optar, deixar a vida passar, ou lutar para que façam, 
os parte da vida, e eu gostaria só para concluir, ler aqui uma mensagem que eu acho 
interessante: “o tempo ia passando, passando, e eu estava parada, deixando o tempo passar, o 
dia, a noite, os meses e os anos, as estrelas, o mendigo, o rico, o profeta, o sábio, o amor, a 
mocidade, a morte, tudo passou por mim, fiquei parada, deixando tudo passar, um dia, passou 
a felicidade, quis andar e não pude, estava cansada de ver a vida passar”, quero desejar a 
vocês mulheres sucesso e agradecer ao vereador essa oportunidade eu me senti honrada e 
grata pelo convite, Vereador Gilnei Jarré, e eu quero aqui dizer as mulheres, que eu tenho muita 
honra de estar ocupando a função que ocupo, eu tenho muita honra de ter sido prefeita por dois 
mandatos, quando naquele município só homens governavam, e eu pude mostrar aos homens 
e mulheres, que as mulheres podem, são capazes, mas não devem de omitir, sucesso para 
vocês;  Presidente Vereador Leandro Adams; neste momento quero convidar a coordenadora 
de educação a Srª Lisete Jarré para que proceda a entrega de um arranjo de flores a nossa 
convidada; devido à agenda nossa convidada interrompemos nossos trabalhos por alguns 
minutos para as despedidas; ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a senhora secretária para fazer a 
leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento de nº 01 , Vereador Rudinei Brombilla – PP; Vereador Rudinei Brombilla; 
questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; gostaria de fazer uma 
solicitação verbal que os requerimentos de nº 05, 06 e 07 fossem separados e em destaque; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; gostaria também de fazer um pedido que 
o requerimento de nº 03 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, também entrasse em destaque, e 
os outros podem ser em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia e Vereador Gilnei Jarré para votação em separado dos 
requerimentos, esta em discussão, Vereador Rudi e Vereador Gilnei Jarré, esta em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação a votação em separado, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos, senhora secretária proceda à leitura dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; requerimento de nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 02 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 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, 
questão de ordem; Vereador Gilnei Jarré; faz favor de repetir os requerimentos que estão indo 
a votação, perdão; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº 01 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos; senhora 
secretária faça a leitura dos requerimentos em separado; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; requerimento; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; gostaria de fazer uma solicitação verbal aos colegas vereadores, para que o 
requerimento de nº 05, 06 e 07 , como líder do governo, estou pedindo vistas e trazer as 
informações mais completas possíveis, conforme requerimento efetuado; Vereador Gilnei 
Jarré; questão de ordem, primeiro que esse pedido deveria ser na ordem, tem o requerimento 
de nº 03 na frente, então nós deveríamos colocar em votação o requerimento de nº 03, em 
relação ao pedido dele, o pedido de informação de nº 07 eu como um dos autores, não 
concordo com o pedido de vistas; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; 
Vereador Grandó; são o 05 e 06 ou só; Vereador Rudinei Brombilla;  05, 06 e 07; Vereador 
Grandó; no pedido de informação de nº 06 não tenho nada a opor ao pedido de vistas, agora 
no pedido de nº 05 eu gostaria de indeferir o pedido de vistas; Presidente Vereador Leandro 
Adams; questão de ordem Vereador Alemão; Vereador Paulino de Moura; até justificando 
que a ordem não muda os fatores, a intenção é do Vereador Rudi de que os requerimentos de 
nº 05, 06 e 07 sejam dado vistas a eles, e cabe ao vereador fazer isso e ao plenário decidir por 
unanimidade ou por maioria simples, então eu tenho um dos pedidos de informação que eu não 
votaria contrario a ele, então eu vou acompanhar a posição do Vereador Rudi de que ele esta 
pedindo vistas em todos os requerimentos pedido de informação, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; vamos primeiro votar o requerimento de nº 03, esta em discussão 
o requerimento de nº 03 do Vereador Felipe Sálvia, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, as mulheres, pelo dia passado, dia 
internacional da mulher, que é através de uma mulher que nós viemos ao mundo, então vocês 
estão de parabéns, pelo seu dia, senhoras e senhores, servidores desta casa, eu gostaria de 
dizer pela primeira vez eu gostaria de discordar do meu colega Vereador Felipe Sálvia, 
referente ao requerimento que ele esta a mandar à governadora do estado, mas eu não votarei 
contra esse pedido de informação, eu vou me abster de votar, é requerimento não pedido de 
informação, requerimento, eu vou me abster de votar porque eu entendo, senhoras e senhores, 
a justa reivindicação dos professores, mas eu tenho uma grande duvida quanto ao CEPERGS, 
eu acho que ele não contribui para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, porque 
ele partidariza as coisas, ele não busca a verdadeira solução para essas professoras tão 
sofridas, tão necessitadas de um recurso maior para dar aula para os nossos filhos, ensinar a 
comunidade como um todo, mas eu acho que nós temos que fazer algumas reavaliações nas 
nossas vidas, e eu entendo que a governadora Yeda, ela esta fazendo um trabalho muito 
importante na recuperação da saúde financeira do estado do Rio Grande do Sul, eu queria que 
deputada Zila estivesse aqui nesse meu pronunciamento eu fui funcionário da FGTAS por três 
anos e meio, eu estava num cargo em comissão Vereador Felipe Sálvia, o qual, o cargo estava 
em extinção, o que a governadora fez, e ela não fez isso só com a FGTAS, ela fez com todos 
os órgãos de governo, ela cortou todos esses cargos em comissão que estavam em extinção, 
inclusive o meu, eu deveria estar brabo com ela, mas eu entendo que aquela vez, quando ela 
fez aquele trabalho ela fez para sanar as contas publicas do estado do Rio Grande do Sul, pela 
primeira vez nós governados por uma mulher, conseguimos colocar nosso estado do Rio 
Grande do Sul no eixo, e ela não é do meu partido, mas eu tenho que dar o valor devido a 
governadora, pelo que ela fez na recuperação financeira do estado, então eu vou me abster 
nesse seu requerimento, porque eu entendo que eu deveria votar contrário, mas o sentimento 
de coleguismo, o sentimento de parceria, me leva eu a me abster de votar e deixar os colegas 
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vereadores decidir se aprovam ou não aprovam, mas eu tenho que ser justo, eu estive no 
gabinete da Drª Yeda, juntamente com seu chefe de gabinete, onde nós fomos lá buscar 
recursos para dependência química, onde nosso município esta caótico, esta complicado, então 
eu entendo que se eu fui buscar recursos, já darei um aparte Vereador Gilnei Jarré, se eu fui 
buscar recursos para que o meu município de Carazinho tenha em Carazinho uma fazenda 
para recuperação de dependentes químicos, eu tenho que ajudar esse governo a administrar, 
se desenvolver, e buscar as soluções das coisas publicas, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; obrigado Vereador Paulino de Moura, você não foi só buscar esse tipo de recurso, 
você teve mais alguns pleitos, com certeza terá êxito nos pleitos, eu só gostaria que o vereador 
mencionasse quem foi junto com o senhor nesse dia que vocês foram buscar esses recursos; 
Vereador Paulino de Moura; eu gostaria Vereador Gilnei Jarré de dizer que eu estive lá, e eu 
estou aqui assumindo de publico que a governadora Yeda trará através  do deputado Jerônimo 
um recurso para nós fazermos uma estação de passageiros no nosso aeroclube, também 
através do deputado Luis Augusto Lara duzentos e cinqüenta mil para nós fazermos um parcão 
no nosso aeroclube, onde lá terá as pessoas podendo fazer a sua ginástica, sua caminhada, eu 
respondo por mim, sempre que o senhor tiver oportunidade, ou tiver que nós debatermos eu 
respondo por mim e estou assumindo publicamente que a governadora Yeda esta fazendo um 
bom trabalho, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; cumprimento os vereadores, os assessores, a todos os presentes 
aqui hoje, principalmente as mulheres, pelo ultimo domingo que era o dia internacional da 
mulher, eu quero fazer um comentário enfático em relação ao requerimento que vai não 
somente a senhora governadora, mas a todos os deputados que votaram a favor ou contra o 
veto da governadora em relação ao ponto, eu quero dizer que greve é um direito, e é lógico se o 
patrão quiser pagar, ele paga ou não, ele veta, foi o que aconteceu com a governadora, mas, 
por ocasião da greve foi feito um projeto por esses mesmos deputados que votaram a favor do 
veto, de anistia aos dias parados, e nesse acordo, desse projeto, estava a recuperação desses 
dias o qual foi feito, eu quero dizer aos senhores que eu tenho 31 anos de formação, inclusive o 
Vereador Gilnei Jarré foi meu aluno, o Vereador De Loreno foi meu aluno também, tenho três 
cursos de graduação, duas especializações, e estou concluindo um MBA, não vou dizer o meu 
salário, porque eu tenho vergonha, mas mais que isso, eu quero dizer que eu fiz greve assim 
como meus colegas professores e funcionários, e recuperamos esses dias, então houve sim um 
corte do ponto, mas houve também um projeto de anistia, então esse projeto, os professores 
cumpriram, em relação às colocações que o Vereador Paulino de Moura fez, em relação as 
relações do sindicato com o governo do estado, quero dizer também que quando coordenadora 
eu também vivenciei uma greve de professores, nunca esqueci das minhas raízes e de quem 
eu sou, eu hoje estou como vereadora, mas o que eu sou, eu sou professora, então realmente 
as relações entre o CEPERGS sindicato e o governo do estado nunca foram das melhores, mas 
é que essa relação ela é realmente complicada, mas quero dizer assim, que a única coisa que 
os professores pedem, é que eles sejam respeitados e que eles recebam dignamente, estamos 
trabalhando sim, como qualquer outro profissional, fizemos greve, e somos a única categoria 
que recupera os dias paralisados, nenhum outro profissional, nem a brigada ela recupera os 
dias paralisados, nós professores recuperamos sim, nem discutimos a questão, mas nós 
queremos ser tratados com respeito, com dignidade, embora as relações sejam conturbadas, 
porque somos milhares de professores trabalhando diariamente e as nossas condições de 
salário são realmente discutíveis, então eu me alio ao Vereador Felipe Sálvia, também fiz 
requerimentos aos lideres de governo, ao presidente e vice-presidente da assembléia, 
solicitando empenho nas questões, e eu acho que nós vereadores, eu como vereadora, 
representante do povo, independente de partido, independente do que eu sou, porque eu estou 
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vereadora, com certeza marcarei durante os quatro anos do meu mandato uma agenda com a 
governadora, e gostaria de ser atendida, e farei barro se for preciso para ser atendida, mas que 
esses atendimentos dos pleitos, não sejam barganha para questão de veto e de negociações 
que já tinham sido acordadas, então com certeza, tanto o executivo, quanto o legislativo, eles 
tem a sua pratica, a sua maneira de negociar os votos, a gente sabe, mas professores, 
senhores e senhoras, e aqui de professor esta cheio, a gente sabe onde aperta o sapato, e 
trabalhar com dignidade nas escolas hoje não esta fácil, cada vez mais difícil, nem vamos ao 
mérito das questões, o que nós pedimos é que pelo fato de termos completado o ano letivo, não 
ter comprometido o ano letivo, o acordo elaborado juntamente com os deputados, o executivo, e 
o próprio sindicato fosse cumprido; Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra Citolin, uma 
questão de ordem, por gentileza, só para deixar registrado vereadora, que essa barganha de 
recursos seu partido usufrui, e muito bem usufruído no nosso governo, governo do PSDB, e que 
os seus deputados, 80% dos deputados assinaram juntamente com aquela emenda de 41 
deputados, e nesse momento do veto voltaram atrás, só para deixar registrado que o PMDB 
também usufrui dessa barganha; Vereadora Sandra Citolin; concordo Vereador Gilnei Jarré, e 
temos todos os professores que tem e-mail tem a listagem do nome dos deputados inclusive os 
deputados do meu partido; Vereador Paulino de Moura; um aparte colega Vereadora Sandra 
Citolin, até para dizer a vossa excelência o que o Vereador Gilnei Jarré disse, e eu acho que a 
vossa excelência tem um futuro promissor dentro do poder legislativo, pela sua postura como 
professora, sua postura como cidadã e uma postura como mãe, mas a senhora deveria sim, ter 
feito um requerimento para todos os seus deputados do PMDB, para que eles lhe apoiassem 
nesse pleito, porque o que eu não vou conceber, e eu fui ai e não fui para jogar para a torcida, é 
que joguem para a torcida, porque se for para jogar para a torcida, também sei jogar, também 
sei fazer o meu ai,ai,ai, eu não estou criticando as professoras, porque eu disse bem claro que 
elas são mal remuneradas, elas não estão sendo remuneradas a altura, o que eu não concordo 
é que entra governo, sai governo, o CEPERGS vai lá e bota os pés pelas mãos, e a classe tem 
que ir porque ela é representada pelo CEPERGS, eu acho que nós temos que fazer uma 
avaliação quanto a situação do CEPERGS, o que nós queremos do CEPERGS para nos 
nortear, nos dirigir, isso que ele faz hoje, intolerante, não quer saber de uma discussão, não 
quer abrir uma discussão para a gente conseguir as coisas, assim que esta o CEPERGS hoje, 
então eu gostaria muito de dizer a vossa excelência que eu tenho um apreço muito grande pela 
senhora, gostaria que a senhora fosse uma representante nata dos professores, até porque é 
professora, mas eu não gostaria de jogo para a torcida, eu gostaria que o debate fosse um 
debate de alto nível, e dizer que a governadora Yeda, esta sim recuperando as finanças do 
estado, quem sabe num futuro não tão distante, vamos sonhar, tenha um salário digno o 
professor, porque eu tenho visto professores que ganham menos do que eu, menos do que eu, 
e muito, muito mais menos do que eu, e eu não tenho essa qualificação para dar aula, mas 
tenho a qualificação para ser um vereador, isso que eu me propus a ser na vida, então estou 
sempre ao lado dos professores, mas desde que o CEPERGS não faça isso que ele vem 
fazendo, com todos os governos, PT, PMDB, PSDB, todos, obrigado; Vereadora Sandra 
Citolin; Vereador Paulino de Moura, o senhor não deve estar lembrado, mas bem antes de vir o 
dia do veto, o dia da votação do veto, eu fiz, inclusive foi aprovado, esse requerimento para o 
presidente da assembléia, para o líder do PMDB e todos os deputados do meu partido, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 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 os professores, o publico é de professores hoje,  não tenho 
culpa, se eu falar alguma coisa e jogar para a torcida, a torcida são de professores, dizer para 
vocês vereadores que a história me mostra que eu sempre estive do lado do servidor publico, 
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quem for, a história mostra que eu sempre briguei, e não é justo gente, e a Vereadora Sandra 
Citolin acabou de dizer agora que sai governo e entra governo e os professores sofrem com 
promessas, e melhorias de salários, e eu entrei hoje a tarde aqui trabalhando, fazendo meus 
trabalhos, eu vi, disse para minha secretaria Susi, vamos fazer um trabalho, porque não é justo, 
que o professor, ele recuperou as aulas, ele recupera as aulas, e tenha perdido por esses dias 
de trabalho, o que me deixa raivoso e brabo, é que muito deputado que diz que estava com os 
professores, votaram contra, é isso que os professores tem que fazer, marcar na paleta esses 
deputados que votaram contra, e o CEPERGS é um sindicato para defender sua classe, e não 
faz mais que isso, ao longo dos anos, sai governo, entra governo, e o professor vem perdendo, 
eu vejo professor que não ganha para sobreviver, e eu vejo professor que tem duas turmas de 
aula e de cada 10 professores, cinco tem depressão, porque não é fácil lidar com aluno gente, 
não é fácil, e eu estou pedindo senhores vereadores, pensem, raciocinem, os professores vão 
recuperar as aulas, sempre recuperaram as aulas perdidas no momento da greve, o que estou 
pedindo, é que se envie um oficio, não sei se vão mudar alguma coisa, mas cobrando dos 
deputados uma postura melhor para o futuro, para que no futuro, quando isso acontecer de 
novo, isso vai acontecer gente, vai acontecer, mais greves, greve é um direito de qualquer 
classe, e ai o seguinte, quando se faz greve, se faz acordo com os deputados, como a 
Vereadora Sandra Citolin falou, e ela é dessa área, sabe mais do que eu, ela falou e disse, que 
tinha um acordo para se pagar, e foi rompido esse acordo, e eu estou somente chamando a 
atenção dos deputados com m requerimento simples, e claro, dizendo, olha pessoal, vocês 
erraram, não errem mais, porque erraram com a classe, com uma classe que ganha uma 
merreca, é só pegar os contracheques dos professores do estado para ver, e eu conheço 
Vereadora Sandra Citolin várias pessoas que tem também  pós-graduação, tudo que é curso na 
área de educação, e ganham pouco, é isso que eu estou fazendo na noite de hoje, senhores 
vereadores, espero que aprovem esse requerimento que não tem nada demais, é s[ó dar um 
puxão de orelha nos deputados que votaram contra, era só isso, e eu tenho, quero dizer aqui 
Vereador Gilnei Jarré, quando o senhor perguntou para o Vereador Paulino de Moura, quem 
estava lá naquela audiência com a governadora, não era com a governadora, era com o chefe 
de gabinete, o Ricardo, era eu, o Vereador Rudi, nós estava lá pedindo recursos para a área de 
dependência química, dos químicos, estava pedindo recurso lá, mas nada me pedem que eu vá 
pedir alguma coisa, que eu cobre outra coisa que eu vejo que esta errada, nada me impede, 
isso não é barganha, eu posso concordar com o Vereador Paulino de Moura, que a 
governadora Yeda esta fazendo um trabalho na área da administração muito bom, tirando o 
couro do servidor publico, posso concordar, mas nem por causa disso senhores vereadores, 
nem por causa disso; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Felipe Sálvia, eu queria comunicar ao publico, que tanto nos honra, casa cheia, que não fui eu 
quem fiz esse regimento, mas eu como presidente, tenho que manter a ordem, então eu pediria 
ao publico, não é permitida manifestação, que entendesse a minha posição, eu fico até 
chateado de ter que fazer isso, mas o publico, infelizmente o nosso regimento, a nossa lei maior 
proíbe a manifestação do publico, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; só para 
encerrar senhor presidente; Vereador Paulino de Moura; dá um aparte vereador; Vereador 
Felipe Sálvia; não é por causa disso, quer um aparte vereador? Vereador Paulino de Moura; 
gostaria; Vereador Felipe Sálvia; tem um aparte; Vereador Paulino de Moura; eu quero 
deixar bem claro que os servidores hoje estão sendo prejudicados pela governadora, mas o 
estado do Rio Grande do Sul, que é um estado inteiro, esta sendo beneficiado porque através 
das ações de governo que ela vem realizando, hoje o servidor esta assim, mas amanhã ele vai 
estar melhor, e eu sei porque eu passei por isso, Vereador Felipe Sálvia, e quando eu vou a 
essa tribuna dizer alguma coisa, é porque eu passei, eu tinha um cargo em comissão, o valor 
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do cargo em comissão era de três mil e quinhentos reais, e eu perdi esse cargo, e na hora eu 
pensei porque isso comigo, porque o governo do estado, outros governantes tinham que fazer o 
que ela esta fazendo, tirar de quem ganha muito, para botar em quem ganha pouco, então os 
servidores que esperem tranqüilos, com certeza vai vi para eles os seus aumentos; Vereador 
Felipe Sálvia; é isso ai Vereador Paulino de Moura, mas nós aqui, essa casa, vamos dar uma 
brigada, vamos peliar pelo professor estadual, pelo policial civil, pela segurança, nós estivemos 
em Brasília, eu, o Vereador Rudi e o Vereador Alemão, em Brasília, e eu vi lá em Brasília, 
brigadiano, nosso brigadiano que anda na rua, ganha quatro mil reais por mês, aqui um 
brigadiano nosso ganha setecentos reais por mês; Vereadora Sandra Citolin; um aparte; 
Vereador Felipe Sálvia; a gente se impressiona porque a distorção é muito grande, a distorção 
de salários, tem um aparte; Vereadora Sandra Citolin; pergunte à um professor em inicio de 
carreira, qual o salário base dele, menos que o salário mínimo; Vereador Felipe Sálvia; é 
brincadeira, é brincadeira, então somente para encerrar senhor presidente eu peço aos meus 
pares que me ajudem a aprovar esse requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação o requerimento do Vereador 
Felipe Sálvia, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem; 
Vereador Paulino de Moura; justificativa de voto, senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; abstenção do Vereador 
Paulino de Moura; Presidente Vereador Leandro Adams; aprovado por cinco votos a três, 
esta em discussão o pedido de vistas do Vereador Rudi, a respeito dos três requerimentos 
pedido de informação, pedido de informação 05, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Elbio Esteve e Vereador Erlei Antonio Vieira, a ementa já  foi lida vereador, 
questão de ordem; Vereador Rudinei Brombilla; eu solicitei dos três, então eu gostaria que 
fossem os três juntos, não individual; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; para isso existe um regimento, acho que eles têm que ler o 
regimento, se tem discordância de dois requerimentos tem que ser um de cada vez, acho que 
deve ter um probleminha ai; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para questão de ordem eu digo o seguinte, o 
plenário é soberano, quando o Vereador Rudinei Brombilla pede para que os três sejam postos 
juntos, são os três juntos, e já foi aprovado, então tem que ser os três juntos, agora o senhor 
pode colocar em votação a questão de ordem do requerimento do Vereador Rudi; Presidente 
Vereador Leandro Adams; ele não foi a votação, ele esta em discussão, esta em discussão o 
pedido de vistas do Vereador Rudi, nos três requerimentos, Vereador Grandó; Vereador 
Grandó; senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras, gostaria de justificar primeiro 
a não concessão de vistas do pedido de informação que trata do repasse ao CMPP, quem 
acompanha a câmara semanalmente, os nobres colegas, o Vereador Rudi, Vereador De 
Loreno, meu colega de partido Vereador Alemão, pessoal mais próximo do governo, acho que 
já notou, que eu tento ter uma coerência no que eu faço aqui dentro, que eu tento seguir uma 
linha e na linguagem que a gente se trata aqui dentro, não dar facada nas costas de ninguém, 
agora eu achei uma falta de respeito comigo, quando eu fiz um pedido de informação, sei que 
não é culpa do colega Vereador Rudi, sei o quanto esta se esforçando para auxiliar o executivo 
municipal a fazer um bom governo, sei da sua dedicação colega, assim como sei da do 
Vereador De Loreno, tenho em vocês um parceiro e um amigo, mas eu não posso esquecer de 
quem me colocou aqui, e de assumir a responsabilidade que a população me deu no momento 
que me botou para trabalhar aqui nessa casa, e quando eu fiz um pedido de informação em 
relação ao transito, ele veio bem capengo, veio faltando bastante coisa, a gente releva, passa, 
mas quando chega a hora da volta a gente tem que cobrar, Vereador Rudi eu quero te pedir; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem vereador, o meu pedido nem veio a resposta por ele, 
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então para mim o crédito dele é zero; Vereador Rudinei Brombilla; só para colocar, foi lido em 
plenário colega vereador, você entende, mas só para colocar assim, colega Vereador Grandó, 
eu não sou contra pedido de informação, pelo contrario, a gente tem que ser transparente, ao 
contrario da administração anterior que os próprios, Vereador Gilnei Jarré, fizeram uma 
blindagem contra os pedidos de informação, todos os pedidos, estão aqui, do meu lado, 
Vereador Felipe Sálvia, pedia, não passava nada, tudo o contrário, o que estou dizendo, 
solicitando um pedido de vistas, para trazer o mais completo possível às informações conforme 
o requerimento efetuado, na próxima sessão, segunda-feira, vai estar aqui a resposta, mais 
completa possível, é isso que estou solicitando; Vereador Grandó; bom, concluindo meu 
raciocínio, quero deixar mais uma vez claro, o empenho do Vereador Rudi, o empenho do 
Vereador De Loreno, assim como a gente não precisa abrir a discussão do dia a dia mas chega 
um ponto que não tem como a gente não abrir, assim como a gente cobra atitude do executivo, 
que os projetos de lei sejam enviados corretamente, não é nobre Vereador Paulino de Moura, o 
qual no começo estava um pouco relutante, começou a enxergar que a coisa não vem direito, 
então não é nenhuma desconfiança da pessoa do Vereador Rudi, da pessoa do Vereador De 
Loreno, é sim uma desconfiança de quem, lá na fonte, lá no executivo, presta informação, a 
informação não chega correta ao legislativo, e a gente recebe aqui o nosso subsidio mensal, 
sabe que um vereador pode fazer pouco, muito pouco, a maioria das matérias são de 
competência do executivo, a gente recebe a função numero um é cobrar, é averiguar, é 
fiscalizar, então não levem para o lado pessoal, eu só gostaria de não deferir o pedido de vistas 
desse pedido de informação de nº 05 no que tange nº 06, não teria maiores problemas, quero 
explicar o porque da diferença de um e do outro, porque o numero 05 envolve uma organização 
privada, é um processo que não quero me garantir contra o executivo municipal, e sim contra a 
instituição privada que pode ter recebido verba indevidamente, nada contra o executivo, e sim 
com o que o executivo faça a prestação de informação de como foi repassado o dinheiro para o 
CMPP, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas, eu 
venho  me posicionar referente aos três pedidos de informação, que eu sempre votei com o 
pedido de vistas, sempre, mesmo depois eu derrubando ele em plenário, continuo com a minha 
posição firme, pedido de informação não passa nenhum por mim, nenhum eu vou aprovar, 
nenhum porque no governo passado, com muito orgulho, com posição pessoal, eu sempre votei 
contrario aos pedidos de informação, então pode ser do meu colega, do meu pai, do meu irmão, 
de quem quer que seja, eu não vou aprovar nenhum pedido de informação, mas me reservo o 
direito, é o que nós estamos discutindo agora, a matéria é relacionada ao pedido de vistas do 
Vereador Rudinei Brombilla, que no meu entender vereador tu fez no tempo hábil, no tempo 
adequado, porque tu pediste que os requerimentos fossem em bloco na votação e já pediu o 
pedido de vistas, então eu entendo que o senhor não teve falha nenhuma, mas quem não tem 
falha Vereador Gilnei Jarré, todos nós temos, então quer dizer assim, nós temos que mudar, me 
perdoa, eu estou fazendo minha auto-analise, eu também estou mudando muito, mas nós não 
podemos querer pisar num colega vereador, por um erro que ele possa ter regimental, que você 
sabe Vereador Gilnei Jarré, que aqui se vota no voto aquilo que nós não entendemos que o 
regimento interno esta dúbio nós votamos no voto, ganha quem tiver a maioria, e assim 
funciona a política, no Brasil, no mundo e no estado, então eu não vou dizer que estaria 
pedindo isso porque não vou fazer jogo para a torcida, mas eu entendo que nós vereadores 
devemos respeitar o nosso mandato um ao outro, porque os meus votos valem tanto quanto o 
do Vereador Erlei Antonio Vieira que fez dois mil votos, vale tanto quanto isso, então eu sei que 
daqui a pouco você vai interpretar, não o Vereador Alemão quer me puxar a orelha, não, eu 
acho que nós como vereadores, devemos sim procurar, e eu estou bem sensível a isso, não 
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estou mentindo, estou bem sensível, tanto é que um pedido de informação eu entendia que 
tinha que passar e vou manter essa posição, e se tiver que me retirar do plenário eu me retiro 
para esse pedido de informação passar, mas eu não votarei nenhum, porque eu tenho uma 
posição pessoal firmada, que coerência eu teria de votar um pedido de informação agora se 
antes eu derrubei todos, não deixei passar nenhum do Vereador Felipe Sálvia, eu mantive a 
posição, então assim, eu acho que esse poder vai se engrandecer mais, quando nós viermos a 
essa tribuna, ou usarmos os microfones, para nós tentarmos nos ajudar, corrigir sim, mas quem 
sabe fora do plenário, olha eu acho que você precisa ler mais isso, mais aquilo, mas não em 
plenário, porque eu penso eu o momento aqui de debate, não vai deixar eu com mais ou menos 
quatro mandatos, o Vereador Felipe Sálvia com mais ou menos seis mandatos, tu mais ou 
menos com dois mandatos, eu acho que nós temos que agregar, porque hoje nós temos 
jurídicos na casa como vereador, que conhece muito o regimento interno, e ele vai argüir isso 
muitas vezes, mas muitas vezes eu posso derrubar a situação dele no plenário, o plenário é 
soberano, depois vamos discutir na justiça, entendeu, acho que é por ai, vamos fazer a paz, a 
paz para todos, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; atenção senhores 
vereadores, não havendo vereador que queira discutir o pedido de vistas nos três 
requerimentos, o 05, 06 e 07, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação 
o pedido de vistas, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por cinco votos a quatro, moções, convido a senhora secretaria para 
fazer a leitura do numero e autor das moções, consulto esse plenário a respeito da votação das 
moções, se é possível votação em bloco, votação em bloco das moções, esta em discussão a 
votação em bloco das moções, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação as moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que 
as duas moções fossem votados em separado, à moção as duas do Vereador Gilnei Jarré; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador 
Paulino de Moura, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; o senhor não precisa colocar 
em votação, a gente pode fazer em separado, sem problema nenhum, separa essas duas, as 
outras em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretária que faça 
a leitura do numero e autor das moções, com exceção as duas do Vereador Gilnei Jarré;  
Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção de nº 01 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 02 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Elbio Esteve- PSDB; nº 07 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 11 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 13 Vereador Eugenio Grandó – 
PTB; nº 14 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 15 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 16 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 17 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovado por todos; senhora secretária proceda à leitura do numero e autor das 
demais moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção de nº 18 Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB e Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; nº 19 Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e 
Vereador Elbio Esteve; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que nos assistem na noite de hoje, com certeza não podemos deixar de dar um apoio 
principalmente aos funcionários públicos que estão de laudo médico, por algum motivo, algum 
médico emitiu esse laudo, e o que nós não concordamos é que o gerente do CMPP, afirma, 
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com certeza em alto e bom tom, diz que há funcionários forjando laudos médicos para não 
trabalhar, isso também leva principalmente essa classe que esta hoje aqui, representada pelos 
professores, que também são funcionários públicos, e que nós soubemos que por diversas 
vezes, por um motivo ou outro, ficam doentes, acredito que em torno de 80% desses laudos são 
forjados, isso é uma denuncia que ele esta fazendo pelo diário da manhã, ainda o gerente 
afirma que o CMPP aceita os laudos, afinal, são atestados concedidos por médicos, quem 
somos nós para julgar no lugar dos médicos, eu não estou entendendo esse gerente, ele 
denuncia, dali a pouco ele diz que não é ninguém para julgar, então o que nós queremos é 
realmente apoiar a classe médica, e pedir para com que esses profissionais médicos tomem 
providencias judiciais, inclusive aos funcionários que estão hoje em laudo, que também cabe 
algumas ações judiciais, que quem somos nós mesmo para julgar a doença de alguém, ou o 
laudo médico desses profissionais, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; senhores, senhoras, nobres colegas, 
me sinto muito a vontade para falar desse assunto da questão dos laudos médicos porque 
todos sabem, não é estranho a ninguém, resido nessa cidade, que eu sou filho de um dos 
médicos mais antigos do nosso município, eu tenho mais lembranças de natais passados com o 
Chicão, que me criou, que a gente chama de “nego Chico”, do que com meu pai, porque na 
época, tinham 10, 15 médicos no município, estava dando plantão no hospital, ou na antiga 
policlínica, então eu acho muito perigoso, não pelo meu pai ser médico, mas muito perigoso 
generalizar, toda e qualquer coisa, botar todo mundo no mesmo saco, como se todo mundo 
fosse igual, não estou dizendo que tem médico que dá atestado por dar, todo mundo sabe que 
isso pode acontecer, agora colocar todo mundo num saco, dizer que 80% dos atestados 
médicos que foram dados para o pessoal ficar em casa, não trabalhar ou não ir pra rua ou coisa 
que valha, é arriscado, eu queria dizer para vocês que fiz essa moção, faria de novo, e acho 
que a associação médica de Carazinho tem que tomar uma atitude, hoje se não me engano tem 
40 médicos em Carazinho, 60 médicos em Carazinho, devia ter 60 ações de dano moral contra 
esse cidadão, porque ninguém pode sair dizendo, esta errado sem prova nenhuma, é mesma 
coisa que eu chegar aqui e dizer, o governo Aylton esta fazendo errado, esta roubando, esta 
fazendo não sei o que e não pedir pedido de informação nenhum, simplesmente dizer na 
imprensa e nada acontece, o que é isso gente, espero que o pessoal do governo não se 
arvorem na defesa, porque em primeiro lugar o CMPP é uma empresa privada, a qual não 
deveria sofrer qualquer ingerência do poder publico, afora o repasse de dinheiro e prestação de 
serviços, então eu gostaria de pedir que não se arvorem muito na defesa, tenham cuidado na 
defesa, e não estou jogando para a torcida, não estou jogando para ninguém, eu só acho um 
absurdo generalizar tudo, Hitler assumiu a Alemanha e fez a maior bobagem desse século com 
todo mundo do lado dele, mudou a constituição, mudou tudo, quase acabou com a nossa 
existência nesse planeta, e com o apoio de todo mundo, porque generalizou tudo, não é assim 
que as coisas funcionam, as pessoas tem que ter mais cuidado quando se expressam na 
imprensa, e colocam todo mundo num lugar comum, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, 
secretária, colegas, demais publico presente, realmente assim, o que já foi dito pelo Vereador 
Eugenio Grandó, pelo Vereador Gilnei Jarré, algumas coisas estão erradas, a gente não pode ir 
assim, simplesmente chegar na imprensa e generalizar as coisas, aquilo que o colega falou, 
Vereador Eugenio Grandó falou, ele pode tomar um processo por todos os médicos que estão 
se sentindo lesados com o que ele falou, esta errado, isso se chama, esta agredindo a pessoa 
do profissional, afinal de contas a gente estuda no mínimo seis anos, faz uma especialização, e 
depois vai questionar aquilo que esta sendo colocado, muitos precisam realmente de laudo, a 
gente sabe disso ai, mas esta completamente errado, não pode ser dessa maneira, então o 
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Flávio teve uma infelicidade, ele tem que repensar e tem que pedir, ele tem que repensar e ver 
o que ele escreveu, o que ele falou, pelo menos vai ter que se retratar com alguma coisa, e só 
para terminar parafraseando um dos maiores estadistas Abraham Lincon, “se quiser por a prova 
o caráter de um homem, de-lhe poder”; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
demais pessoas, eu gostaria de deixar bem claro a minha posição, quanto a situação de dizer 
que os médicos estão ai a sair distribuindo atestados frios, distribuindo a pedido da pessoa 
atestado, para que se possa, ele não correr o risco de uma demissão, ela é extremamente forte, 
mas quem sabe o que levou ao diretor do CMPP a dar essa entrevista, é o desespero de 
funcionamento, porque o governo passado botou lá 286 pessoas, ao qual deixou setecentos mil 
reais em divida, para esse governo pagar, e você dar seqüência no trabalho, me digam, me 
digam de coração, qual o governo que não quer botar os seus a trabalhar, é só o governo do 
Prefeito Aylton Magalhães que não pode, os outros governos podem, e podem inchar a 
maquina publica, e ai é bonito, aqui nesse mesmo plenário, nessa mesma tribuna um vereador 
faz uma denuncia, o ex-Vereador Cláudio Santos faz uma denuncia, que tinha um médico que 
não tinha diploma para isso, qual o premio que ele ganhou de outro médico, foi um atestado 
para ficar encostado ganhando como vereador três mil para ir lá no clube jogar futevôlei, para ir 
lá para o clube caminhar, e nós vamos aqui botar mascará, eu entendo que os médicos não 
deveriam ouvir isso, alguns sim, mas muitos não, porque muitos fazem um trabalho social muito 
forte, eu sempre uso como exemplo o Dr. David Saute, o Dr. David Saute tem dias que lá na 
casa dele, meia noite, uma hora da manhã, ele esta atendendo as pessoas gratuitamente, 
então eu não vou cometer a injustiça de vir aqui dizer que os médicos são fabricadores de 
atestado, porque eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa firmeza, mas eu tenho certeza, 
que o governo passado fez o que fez na saúde, entregou a prefeitura em bom estado, sim, mas 
a saúde entregou sucateada, e com setecentos mil reais em dívidas, onde lá tem hoje, duzentas 
e oitenta e seis pessoas trabalhando, super inchado, e daí o que é que nós fizemos, vamos lá, 
não queridinho, não, não vai tirar atestado porque tu vai permanecer, porque, sim Vereador 
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; se tiver certeza que é falso, entrega ao conselho regional 
de medicina que ela vai tomar os seus devidos caminhos; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Elbio Esteve, não foi esse vereador que denunciou, e não denunciarei, porque eu não 
farei isso porque eu estaria cometendo injustiça com a pessoa que o Vereador Cláudio Santos 
diz que é, porque eu entendo que ele é um bom profissional, ele é um trabalhador, não, mas eu 
não tenho denuncia, se eu tivesse denuncia eu faria pessoalmente e daria nome aos bois, o 
Vereador Cláudio Santos veio a essa tribuna e disse que tinha um médico que estaria 
exercendo a sua profissão ilegalmente, porque ele não era cardiologista, não era isso, não era 
aquilo, então eu não farei, porque eu não tenho essa informação, e não quero ter ela, não me 
interessa, porque o que a pessoa faz é o que ela faz de bem para a sociedade, e essa pessoa 
que ele esta acusando sempre levou o bem da sociedade de Carazinho, sempre atendeu as 
pessoas na maior tranqüilidade, mas eu não vou vir aqui fazer demagogia, dizer assim, não 
esta tudo bem, essa moção, agora os coitadinhos dos médicos são coitados, não, eu acho que 
houve uma precipitação, houve, mas também tem que ter algumas verdades ditas aqui, sim 
Vereador Grandó; Vereador Grandó; o que houve na verdade, acho que houve um exagero, eu 
concordo com o pronunciamento do colega, houve um exagero, quero reafirmar de botar todo 
mundo num lugar só, não pode gente, não pode, e eu quero dizer assim, isso não é nenhuma 
critica ao governo Aylton, volto a repetir, CMPP é uma instituição privada, a qual só recebe 
recurso do governo municipal, então acho que nós estamos fazendo uma moção de repudio a 
atitude de uma pessoa que trabalha numa instituição privada, eu quero frisar isso mais uma 
vez, não é uma moção de repudio, ao executivo municipal, ao governo Aylton, e sim uma 
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moção de repudio a uma pessoa que trabalha numa instituição privada que recebe recursos 
públicos da esfera estadual, municipal e federal; Vereador Paulino de Moura; engraçado; 
Vereador Rudinei Brombilla; colega vereador, questão de ordem, um aparte, só para colocar 
que o gerente do CMPP, senhor Flávio, em nenhum momento aqui ele afirma, ele diz que 
acredita que me torno de 80% desses laudos são forjados, ele não esta fazendo uma 
afirmação, ele acredita, e mais, ele esta dizendo que há caso de funcionários que tiraram até 15 
laudos em um ano, se a pessoa esta realmente doente, precisa de laudo, nada mais justo que 
pedir ao médico para se afastar por dois, três, quatro meses até se recuperar, ao invés de tirar 
alguns dias, retornar por outros poucos e sair novamente, se ele tirar laudo por três, quatro 
meses, é pelo INSS, e assim é o CMPP que esta tendo essa despesa, esse gasto, então é isso 
que ele esta se referindo, só para complementar colega; Vereador Paulino de Moura; para 
encerrar, dizer que eu sei que é uma entidade privada, mas com gerenciamento político, com 
gerenciamento de quem manda na prefeitura que é o prefeito municipal, seja ele Pedro, Paulo, 
João, Nestor, ele é que manda na verdade no CMPP, ele bota os cargos que ele quer lá, ele 
bota as pessoas que ele quer lá para gerenciar, e quem paga isso é o povo, então não adianta 
nós temos que fazer o seguinte, que bom que isso aqui nos dá esse direito, de nós nos 
confrontarmos nas idéias, não brigarmos, nos confrontarmos, irmos aqui e colocar algumas 
verdades para a sociedade que eu não posso ficar calado, e jamais vou ter a insensatez de 
dizer que um profissional que estuda, que trabalha, que recebe, tenha essa visão, não tem, 
porque a pessoa, eu dei um exemplo hoje, o Doutor Elbio, a pessoa diz que esta, como é que 
vou dizer, assim, pessoa debilitada, depressiva, como que você vai julgar se essa pessoa esta 
doente ou não esta, não tem como, é uma situação de uma doença bem clara, então quer dizer, 
o médico tem que dar o atestado, mas também nós não podemos vir aqui e fazer, que esta tudo 
errado, que esta tudo, quero dizer Vereador Eugenio Grandó, que mesmo com algumas 
diferenças que existiam, tenho no teu pai, um excelente profissional, uma pessoa que muito 
contribuiu para essa sociedade de Carazinho mesmo não sendo teu pai, mesmo sendo pai das 
pessoas de Carazinho, então eu não tenho nada contra nenhum médico, mas não vou vir aqui, 
concordar com o que  esta se dizendo aqui que está tudo as mil maravilhas, que esta tudo bom, 
porque não esta, esta lá, setecentos mil de divida, esta lá 286 funcionários, todos entre aspas, 
direcionado, indicado pelo prefeito que saiu, é natural, e o prefeito que entrou é natural que vai 
ter que indicar os dele, é assim que funciona a vida publica, então eu quero só deixar esse 
desabafo, e dizer o seguinte, gosto de debate, quero ter paz no meu coração, quero debater 
com altura, mas não vou aceitar calado tudo as coisas que vir a esse plenário, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores aqui citaram, o Vereador Eugenio 
Grandó citou Hitler, o Doutor Elbio citou Abraham Lincon, e eu vou citar Felipe Salvia, eu vou 
morre velho, e não vou ver tudo, citei eu, olha gente, o que estão fazendo, eu cansei de chorar 
aqui dentro, gritar, espernear, quando faltava remédio na saúde, faltava remédio na saúde 
direto, exame, e o povo sofreu, marcando cinco, seis meses apara conseguir um exame, até um 
ano, faltava remédio para o coração, faltava remédio para pressão, dor de cabeça, para 
diarréia, para tudo, deixaram a divida de setecentos mil reais, deixaram quase 300 funcionários, 
eu não vejo, eu já disse outras vezes, prefeito assume tem que dar um tempo para o prefeito 
sentar, se acomodar, e começar a governar, o que eu vejo na oposição, é uma oposição 
ferrenha, não dá três meses de governo, não tem três meses  e já estão atacando, e tinha um 
pedido de informação na noite de hoje que a Vereadora Sandra Citolin ia votar a favor, quando 
pediram vistas, nós aceitamos o pedido de vistas, agora, vamos e venhamos gente, todo mundo 
sabe, a imprensa esta publicando, que a choradeira do prefeito, que não consegue demitir para 
contratar, e o Vereador Alemão disse com propriedade, um prefeito entra, quer botar os dele, o 
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que esta acontecendo é que o Prefeito Aylton Magalhães não esta conseguindo botar os dele, 
porque não consegue demitir, isso gente, eu não estou fazendo essa defesa, porque eu não 
tenho cargo nesse governo, se alguém descobrir que eu tenho cargo nesse governo pode dizer, 
eu não tenho um cargo, o PDT se reuniu a semana passada eu e o Vilmar Daris com o prefeito, 
agendamos outra reunião para o final do mês, para ver se nos acertamos, existe uma vontade 
do PDT de ajudar, agora o que eu não posso ver é injustiça, e injustiça vem acontecendo nessa 
casa, pedido de informação que teve uma blindagem aqui tremenda, não passava nada, cansei 
de dizer e digo sempre, não dormia de noite, tentando fiscalizar, e é verdade, Vereador Eugenio 
Grandó, é uma das funções principais do vereador é fiscalizar, mas eu não conseguia, no teu 
governo, não conseguia, tu faz parte do PSDB; Vereador Eugenio Grandó; me permite, eu 
não era vereador; Vereador Felipe Sálvia; sim, mas foi no teu governo, ou tu não é PSDB? 
Vereador Eugenio Grandó; não eu sou PTB; Vereador Felipe Sálvia; mas antes era, depois 
entrou no PTB, só para dizer o seguinte, senhores vereadores, não estou aqui para brigar com 
ninguém, eu respeito a opinião de todos vereadores, sempre disse, o plenário é soberano, 
respeito o voto dos vereadores, sempre disse, cansei de apanhar no voto aqui dentro, cansei de 
apanhar, e dizia, não tem problema, o voto é soberano, cada um tem o seu voto, a gente tem 
que respeitar o voto de qualquer vereador, tem uma parte; Vereador Rudinei Brombilla; um 
aparte colega Vereador Felipe Sálvia, até quero falar para os colegas vereadores, para as 
pessoas que se fazem presentes aqui na platéia, o que eu vou falar é grave, mas eu não quero 
acreditar que seja verdade isso, me chegou uma informação hoje a tarde, e eu vou averiguar, e 
se for verdade, nós, como vereadores, vamos denunciar, que tinha funcionários da APAE, que 
nunca compareceu na secretaria da saúde para trabalhar, e estavam recebendo, eu não quero 
acreditar que seja verdade, afora se for verdade essa denuncia vai vir, e mais grave, não 
apareciam na secretaria da saúde e trabalhavam em casas particulares, eu vou averiguar essa 
informação e quero a colaboração dos vereadores para isso; Vereador Felipe Sálvia; é isso 
que nós temos que fazer senhores vereadores, nós temos que fazer isso, tem um aparte 
vereador; Vereador Gilnei Jarré; eu sei que nós estamos fugindo totalmente do objetivo que 
seriam as duas moções, mas o senhor traga, faço questão de assinar junto  a sua denuncia, 
esta errado, tem que denunciar, é o que nós estamos procurando fazer, só isso; Vereador 
Felipe Sálvia; somente para encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, nós não 
estamos aqui, desculpe o publico, mas essa é uma casa de debates, isso é normal, uma casa 
de debates e o debate é bom, engrandece, agora, vai haver muito debate Vereador Paulino de 
Moura aqui dentro, e não pense gente que quem tem um telhado que é um vidro só, vai querer 
jogar pedra no telhado alheio, quem tem telhado de vidro é ruim de atirar, é ruim de atirar pedra, 
só estou dizendo para vocês, agora o Vereador Paulino de Moura falou  que o Vereador 
Cláudio Santos falou aqui, e eu me recordo, foi no final do mandato, sobre um médico, no 
futuro, vamos ter que conversar para ver quem é essa pessoa, quem é esse médico, porque 
realmente nós somos fiscais do povo, estamos ai para trabalhar, para resolver coisas do povo, 
era isso senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais 
vereador que queira discutir a moção 18 e 19 coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por cinco votos a quatro, 
projetos, peço para que a senhora secretaria proceda a leitura do numero, ementa, questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; justificativa de voto, nós da 
bancada juntamente com o Vereador Felipe Sálvia, Vereador Rudi, Vereador Estevão De 
Loreno e Vereador Paulino de Moura nós não vamos tripudiar em cima de um possível voto 
nosso como foi feito na semana passada, obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; 
será registrado em ata, senhora secretária proceda a leitura do numero, ementa e autor dos 
projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra 
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Citolin; PROCESSO 0305/041/09, Projeto de Lei 024/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Inclui metas no PPA 2006/2009 e LDO 2009, declara situação de emergência, autoriza a 
contratação emergencial de servidores e a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, 
no valor de R$ 364.922,82. Parecer da comissão de justiça e finanças:  o presente projeto de 
lei, com a emenda modificativa é constitucional, conforme parecer do jurídico dessa casa, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, a emenda modificativa, excluindo 
da relação proposta, um cargo de assistente social, faz-se necessária visto que há concurso em 
vigência para o referido cargo devendo portanto ser seguida a ordem da bancada. Vereador 
Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – 
membro; emenda modificativa, Art. 1º - fica alterada a redação do artigo 3º do projeto de lei nº 
024/2009, que passará a viger com a seguinte redação: Art. 3º - autoriza o poder executivo a 
contratar servidores, de acordo com a relação abaixo, em caráter emergencial por seis (6) 
meses, prorrogável por mais seis meses, remuneração equivalente a legislação pertinente, com 
base no art. 250 e inciso III do art. 251 da lei complementar nº 07/90, do quadro dos servidores 
efetivos. 01 fonoaudiólogo – tec. Cientifico; 01 psicólogo – tec. Cientifico; 01 professor de 
história – nível 6; 01 professor de pedagogia – nível 6; 01 professor de educação física – nível 
6; 03 professor de ciências – nível 6; 01 professor de ciências – nível 5; 02 motorista – padrão 
4; 02 assessor administrativo – padrão 8; 01 assessor de recursos humanos – tec. Cientifico; 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Eugenio Grandó – PTB e Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores 
vereadores, restou novamente para a comissão de justiça e finanças concertar mais um projeto 
que foi mandado para a câmara com erros, acho que esta na hora, nós já estamos cansados de 
falar isso, eu e o Vereador Eugênio, que esta na hora deles acertarem os projetos, que isso não 
é obrigação nossa, nós temos que saber o  que é certo, o que é errado, dizer sim ou não, não é 
concertar projetos para o executivo, isso também cabe aos outros vereadores, que lêem o 
projeto, que entendam o projeto, e analisem o que é certo e o que é errado, não venham aqui 
só no senta e levanta, levanta e senta, sem saber o que esta fazendo, aqui dentro, certo, então 
nós fizemos uma emenda, retirando a assistente social, porque existe um concurso vigente, e 
ainda temos uma duvida, conversando ainda com o Vereador Eugênio, com o cargo de 
psicóloga, mas fizemos a retirada apenas da assistente social, e estamos aprovando esse 
projeto porque entendemos que realmente a educação esta argumentando que há 
necessidades de professor, só que também gostaríamos que isso não é só o Vereador Gilnei 
Jarré que escuta, que lá nas escolas esta circulando que os vereadores são contra, eu sou 
contra burrice, sou contra incompetência, somente isso, façam projetos decentes, para que os 
vereadores aprovem projetos decentes, projeto correto, só isso que nós estamos pedindo, 
então sugiro presidente, que nós façamos uma correção nessa ementa, e vamos tirar também o 
psicólogo, porque aprovar coisas com duvida eu acho que não é correto, e estamos fazendo 
também essa aprovação Vereador Felipe Sálvia esteve junto nessa reunião, pela necessidade 
nós colocamos hoje, porque pelo tempo regimental, nós teríamos mais uma semana para 
terminar as analises, então não é o nosso objetivo realmente inviabilizar o executivo, tanto é 
que temos pela segunda ou terceira vez, ajudando, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, eu vou me pautar no parecer da comissão de justiça e finanças, eu 
entendo e estou aqui de publico dizendo que basta, projetos vindo do executivo errado, não vai 
mais nem entrar na ordem do dia, mas engraçado, bonito, o Vereador Antonio Azir então 
presidente da comissão de justiça e finanças da casa, dava os pareceres dele, adequava os 
projetos, mas não vinha aqui na tribuna dizer isso, engraçado quanto o Vereador Gilnei Jarré 
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aprendeu, que bom, que a situação assim é a evolução, a evolução do ser humano, ela é 
plausível, porque antes, o senhor não se preocupava com isso, o senhor  sentava e levantava, 
porque o parecer da comissão de justiça e finanças dada pelo Vereador Antonio Azir, um exímio 
advogado, lhe servia, então assim, gente vamos parar com isso, vamos parar de querer dizer 
que não querem inviabilizar, porque querem, porque agora não pode, agora o parecer tem que 
ser concertado pelo presidente da comissão de justiça e finanças, que é o Vereador Gilnei 
Jarré, vamos parar com isso, vão achar que a população é marinheira de primeira viagem, e eu 
quero dizer Vereador Eugênio, você, então advogado, tem toda a propriedade para dizer isso, 
porque? Porque você estudou para isso, você esta nesta casa para nos ajudar, mas não 
venham aqui dizer que eu era um senta levanta, porque se eu era, tinha mais gente comigo, 
que sentava e levantava, porque era interesse do governo fazer isso, não, mas eu acho que 
temos que parar Vereador Gilnei Jarré, ou nós vamos pegar aqui e vamos se agarrar daqui um 
pouco, senhor presidente, eu gostaria da garantia da palavra; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta garantida a palavra, pediria ao publico, silencio, mais uma vez, eu quero dizer 
para vocês que a função da presidência é manter a ordem nessa casa, então vamos manter o 
silencio, vamos garantir a palavra conforme manda o nosso regimento para o Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu quero deixar claro eu cansei com a administração, 
se a administração não se qualificar, se não buscar conhecimento para mandar os projetos para 
a casa, ou chamar aos vereadores para que nós discutimos esses projetos quando eles 
chegarem aqui, eu também não vou mais fazer defesa, porque o indefensável não pode se 
defender, e se eu quero ser justo, se eu quero ser coerente com o que eu faço, eu vou também 
cobrar do executivo para que faça isso, mas não vou aceitar que nós viemos aqui e começamos 
a fazer teatro, para que nós botamos na cabeça das pessoas que agora tudo é legal, agora 
tudo pode, antes não precisava parecer, dava-se parecer e votava projetos no mesmo dia, seis 
horas, cinco e meia da tarde chegavam aqui, o Vereador Antonio Azir habilmente chamava os 
colegas, negociava e dava o parecer, e ia a votação, não adianta nós temos sim evoluir, crescer 
cada vez mais, mas não vir aqui só querer dizer coisas que não é verdade, obrigado senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio; Vereador Eugênio 
Grandó; senhores, senhoras, essa discussão do certo e do errado, se vem certo ou errado nós 
estamos desde o primeiro dia aqui, então na verdade o colega de partido concorda  que 
algumas coisas estão vindo erradas para cá, mas a titulo de colaboração, e não de mera critica, 
gostaria de dizer que tenho convicção no que eu vou dizer para vocês, que o cargo de 
assistente social se for aprovado nesse projeto, existindo banca o prefeito Aylton responderá 
por improbidade administrativa, o problema não é meu, querem aprovar, aprovem, da mesma 
forma estou deixando claro, fui cobrado ainda a pouco, pela ex-secretária de educação, que se 
fazia presente no recinto, como é que no tempo dela não podia contratar psicóloga pela saúde, 
não podia e continua não podendo, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma orientação 
constitucional, e um parecer oriundo, oriundo, do tribunal de contas, a psicóloga pode sim ser 
contratada Vereador Rudi, mas através da secretaria de saúde, é simples, muda-se o projeto e 
contrata-se emergencialmente uma psicóloga para que a mesma seja contratada via secretaria 
de saúde, não estamos dizendo que ninguém quer a contratação da psicóloga, só o meio coreto 
de fazer a contratação, agora se os governos não quiser contratar do meio correto, não quiser 
acatar um parecer jurídico, não é em mim que vai arder, então a titulo de colaboração, eu acho 
que como membro da comissão, eu deixo a recomendação que seja retirado do cargo de 
assistente social, por existir banca, eu vou só deixar a minha recomendação pessoal, para ficar 
registrado em ata, Vereador Felipe Sálvia, de que o cargo de psicóloga seja enviado via 
secretaria da saúde e não via secretaria de educação, respeitando o apontamento do tribunal 
de contas, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
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Vereadora Sandra Citolin; em relação ao cargo de assistente social, realmente se tem banca 
primeiro chama-se os convocados, para qualificar a gestão, isso é importante, quanto ao cargo 
de psicóloga ser ou não ser da saúde, existe uma legislação nova, que orienta a educação a ter 
um fonoaudiólogo que também deveria antigamente pertencer à saúde, um assistente social e 
um Psicólogo, então há uma necessidade de termos esses profissionais nas nossas escolas, 
então tem resoluções que amparam o encaminhamento dessa contratação, então como o 
Vereador Eugênio falou, seria pela saúde, seria pela saúde e desvio de função lá na educação, 
então a educação esta solicitando um psicólogo que  atue na educação, e tem pareceres para 
isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, venho até essa tribuna para. A 
Vereadora Sandra Citolin já fez a defesa do psicólogo, nós tínhamos a tarde hoje, eu  e o 
Vereador Gilnei Jarré, o Vereador Eugênio, nós tínhamos feito uma emenda modificativa 
sacando fora a assistente social por entender que tinha concurso vigente, e teria que chamar 
essa do concurso, agora, psicólogo não, psicólogo me desculpem senhores vereadores, tem 
um aparte; Vereador Grandó; eu só gostaria de deixar claro que eu fiz um pronunciamento 
para constar na ata, na ata do dia, essa é uma opinião do Vereador Grandó, não é uma opinião 
da comissão, o voto da comissão foi unânime, acompanho o voto da comissão, mas deixo o 
alerta somente isso; Vereador Felipe Sálvia; esta certo, é de direito, mas somente para 
constar, eu tinha feito um voto em separado já, mas somente para dizer, Vereador Paulino de 
Moura, dizer que nos passado esta aqui, só para ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 
projetos de contratação do mesmo teor gente, sem parecer da área jurídica, sem parecer do 
IGAM, antes podia, antes podia porque tinham maioria, faziam o que queriam, hoje é parecer do 
IGAM, é parecer jurídico, é emenda, tudo bem, isso faz parte, eu só quero alertar essa casa 
para o futuro, muito cuidado gente, é somente procurar na história dessa casa e é só o ano 
passado, dois anos tem aqui, se contratavam do jeito que queriam, grande respeito que eu tinha 
pela Elisabete Medeiros, a Beth, não sei se esta ai, grande respeito que eu tenho pela Beth, 
mas ela vinha aqui pedia para os vereadores, preciso contratar isso, eu preciso lá, nós deixava, 
por entender que nós não podia atar a educação, nós tínhamos que ajudar, e hoje volto a dizer, 
nem três meses de governo e estão tentando fazer uma barreira, uma oposição, que não se faz 
com no mínimo seis meses de governo, deixa o homem trabalhar, deixa o homem começar a 
trabalhar,  depois cobrem, eu só gostaria de deixar registrado que eu voto com a emenda 
modificativa, o projeto original como esta; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
mais vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, peço para a senhora 
secretaria proceda à leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; Vereador 
Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; somente para entender, o senhor colocou 
primeiro a emenda modificativa? Depois o projeto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
projeto original; Vereador Felipe Sálvia; primeiro o parecer com a emenda modificativa; 
Presidente Vereador Leandro Adams; isso;  Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto 
de lei nº 024/09. parecer: o presente projeto de lei com a emenda modificativa encontra-se apto 
a ser incluído na ordem do dia, tendo em vista o parecer jurídico dessa casa, bem como a 
constitucionalidade do presente projeto de lei, analisando também os aspectos orçamentário e 
financeiro do mesmo. Vereadora Sandra Citolin – vereadora e presidente, Vereador Rudinei 
Brombilla – secretario e  Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da comissão da ordem econômica e social, não havendo 
mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários se manifestem, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, 
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com a emenda modificativa, não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação 
o projeto, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado 
o projeto 024/09 por todos, senhora secretária proceda a leitura do projeto 023/09; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin;  PROCESSO 0304/040/09, Projeto de Lei 023/09, Autor:Executivo 
Municipal, Ementa: Dispõe sobre o financiamento do Passivo Atuarial do Sistema de 
Previdência do Município – RPPS. parecer da comissão de justiça e finanças: o presente 
projeto de lei é constitucional conforme parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Vereador Eugênio Grandó – relator e secretario, Vereador Gilnei 
Jarré – presidente e  Vereador Felipe Sálvia – membro; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo mais 
vereador que queira discutir coloco em votação o parecer, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretaria que 
proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador 
Rudinei Brombilla – secretario; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o  
parecer da comissão de ordem econômica e social, não havendo mais vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovado por todos, Vereador Grandó, votou contrario ou não, favorável, esta em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo mais vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do projeto de 
lei 011/09; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0307/043/09, Projeto de Lei 
011/09, Autor: Élbio Esteve, Ementa: Dispõe sobre a destinação de espaços reservados para 
venda de revistas, fitas, CD’s e afins com conteúdo pornográficos ou obscenos em locais 
públicos; parecer: o presente projeto de lei é constitucional conforme pareceres do IGAM e do 
jurídico dessa casa, e nada a opor quanto ao aspecto orçamentário e financeiro. Vereador 
Felipe Sálvia – relator e membro, Vereador Gilnei Jarré – presidente e Vereador Eugênio 
Grandó – secretario; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
senhor presidente, senhores vereadores, Vereador Elbio Esteve, eu quero parabenizar a vossa 
excelência por esse projeto, o qual vai inibir a prostituição infantil, mas eu queria fazer uma 
solicitação porque acho que ainda há tempo hábil, se a comissão de justiça e finanças pudesse 
fazer uma emenda, onde coloca também os cigarros, pode vender, mas esconder os cigarros e 
as bebidas alcoólicas, se isso couber, a comissão de justiça fazer esta emenda, se não eu vou 
deixar, quem sabe; Vereador Erlei Vieira; essa lei de venda de cigarros para menores já 
existe; Vereador Paulino de Moura; eu sei vereador, o que eu quero é que esconda o cigarro, 
hoje ele esta exposto ali na vitrine no caixa, e chega uma criança vê aquele cigarro, também a 
situação da bebida alcoólica, é isso que eu gostaria que se pudesse emendar, se não pode vou 
entrar eu com um projeto de lei nessa situação; Vereador Grandó; vereador a titulo de 
colaboração, eu acho que se não me engano, existe norma federal ou estadual nesse sentido, 
que é competência deles, não tenho certeza, minha sugestão, não sei se o Vereador Elbio 
Esteve vai concordar, mas que fosse retirado o projeto, submetesse ao jurídico, e se o jurídico 
der parecer favorável volta o projeto já com a alteração, mas isso a titulo de sugestão; 
Vereador Paulino de Moura; eu não gostaria  de prejudicar o projeto do Vereador Elbio 
Esteve, porque ele é importante, então vamos deixar esse quesito fora, e depois eu vou buscar 
para fazer uma lei especifica na situação de bebidas e cigarros, obrigado Vereador Elbio 
Esteve; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio 
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Esteve; senhor presidente e demais membros, Vereador Paulino de Moura eu te agradeço e te 
apoio também na tua iniciativa, o intuito do projeto é que a gente consiga tirar da visibilidade da 
criança tudo que seja nocivo a criança, que o que fica na cabeça, o que fica na memória fica 
gravado, então se a gente puder tirar da frente deles, nós vamos dar um passo muito grande, a 
sexualidade ela existe, ela começa desde casa a se desenvolver, mas uma sexualidade sadia e 
dentro daquilo que a gente espera no desenvolvimento da criança, estão o estatuto do 
adolescente da criança também prevê isso ai, então é nesse intuito que eu fiz esse projeto; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira discutir o 
parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura da comissão 
de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, pois não implicará na regulamentação da 
comercialização dos produtos referidos, e sim da exposição destes e o cuidado que os mesmos 
devem ter ao acesso de crianças e adolescentes. Vereadora Sandra Citolin – presidente, 
Vereador Rudinei Brombilla relator e secretario e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e 
social, não havendo mais vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, 
esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo mais vereador que 
queira discutir  coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
se manifestem, aprovado por todos o projeto 011/09, quero agradecer o publico que nos 
prestigiou na noite de hoje, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; eu gostaria antes que o publico fosse embora de dizer às pessoas que nos 
honraram até esse momento estando nos assistindo, que a ultima sessão do mês ela é livre 
para qualquer cidadão de carazinho para expressar sua vontade, expressar o seu projeto, é só 
fazer um encaminhamento ao presidente dessa casa, que vocês tem o livre arbítrio de usar e ai 
sim falar alguma coisa na nossa casa, que é a casa do povo, que regimentalmente durante a 
reunião vocês não podem se manifestar, mas tem o espaço para fazer isso, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; reitero as palavras do Vereador Paulino de Moura, 
nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e 
convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 23 
de março de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
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