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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 26 de fevereiro de 2009.......Ata 12 
  
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa da 
câmara municipal de Carazinho do dia 26/02/09. Convido o senhor Vereador Rudinei Brombilla 
para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de 
um trecho da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião ordinária representativa do dia 
16/02/2009, está em discussão a ata da reunião representativa do dia 16/02/2009, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretária para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
expediente de 26/02/2009: Projeto de Lei n° 010/09 de autoria do Vereador Élbio Esteve, cria 
no Município o Programa de Preservação e Uso Racional da Água, com a implantação de 
cisternas nas edificações e residências.Telegramas do Ministério da saúde informando a 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 40.929,81. Of 017/09 da Eletrocar, 
respondendo ao OD 081/09. Of. 001/09 da Câmara Municipal de Santo Antonio do Planalto, 
informando a Mesa Diretora e os demais Vereadores. Of. 001/09 da Câmara Municipal de Santa 
Bárbara do Sul, informando a composição da Mesa Diretora e demais Vereadores. Of. 001/09 
da Corsan, em resposta ao OD 129/09. Of. 018/09 Executivo Municipal, solicitando a retirada de 
tramitação dos projetos 002 e 003/09. Of. 012/09 Executivo Municipal de Emenda Modificativa 
ao Projeto de Lei 006/09. Projeto de Lei 007/09 do Executivo Municipal, o qual dá nova redação 
ao Art. 54 da Lei Municipal n° 5.634/02 que Institui o Estatuto do CAPSEM. Projeto de Lei 
008/09 do executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com o 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. Projeto de Lei 009/09, do executivo Municipal o 
qual declara situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de um (01) psicólogo 
e a abertura de Crédito Suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 9.520,00. Projeto 
de Lei 010/09, do executivo municipal o qual amplia metas nas Leis Municipais n° 6.256 – PPA 
2006/2009 e n° 6.859 – LDO/2009 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 
2009, no valor de R$ 201.680,00. Projeto de Lei n° 011/09, do executivo municipal o qual 
Suspende temporariamente a vidência do § 8° da Lei Municipal n° 6.485/06. Projeto de Lei n° 
012/09, do executivo municipal o qual autoriza o Município a prestar serviço de terraplanagem, 
remoção e transporte de terra à Unimed – Região da Produção. Projeto de Resolução n° 
004/09, da mesa diretora o qual exclui o parágrafo 1° do artigo 95 do regimento Interno da 
Câmara Municipal de Carazinho e inclui novo parágrafo 1° a esse mesmo artigo, em 
substituição ao anterior. Projeto de Lei Complementar de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o 
qual altera redação da letra “f” do Artigo 23 da Lei Complementar n° 03/85 – Código de 
Posturas do Município de Carazinho; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0285/165/09, que determine ao setor competente que 
sejam recolhidos entulhos verdes localizados na rua Lima e Silva, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0286/166/09, que determine ao setor competente que seja realizada a limpeza das bocas 
de lobos localizadas na rua Ipanema, bairro Operária, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0287/167/09, que determine ao setor competente que sejam recolhidos entulhos verdes 
localizados na rua Lima e Silva, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0288/168/09, Solicita com 
urgência para o Executivo Municipal e a Secretaria do Planejamento e Urbanismo que 
providencie as alterações da troca de lugar do banheiro público a ser construído na Praça do 
Bairro Ouro Preto. Conforme reivindicações e abaixo-assinado dos moradores, requerem que 
tal banheiro seja construído no lado de cima das quadras de futebol, assim evitando maiores 
transtornos, Vereadora Sandra Citolin – PMD; 0289/169/09, Solicita que o mesmo viabilize o 
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mais rápido possível com a EMPRESA STARA, da vizinha cidade de Não me Toque, sua vinda 
para nossa cidade, pois na legislatura passada já houve um primeiro encontro para tratar desta 
possibilidade, ainda cabe ressaltar que a instalação desta importante Empresa em nosso 
Município gerara mais de 100 empregos aos nossos munícipes, gerando desta forma emprego, 
renda e arrecadação para a municipalidade, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0290/170/09, 
Solicita com urgência ao Executivo Municipal que estude uma alternativa para incentivar o 
ciclismo na cidade destacamos que  já temos o Senhor Everson de Assis Camilo que esta 
levando o nome da cidade para todo estado e pais. Acredito que com o incentivo do executivo 
surgirão novos talentos nota modalidade esportiva em nossa comunidade, Vereador Leandro 
Adams – PT; 0291/171/09, Solicita com urgência ao Executivo Municipal busque junto ao FNDE 
recursos para construção de uma unidade do programa PROINFÂNCIA, projeto este iniciado na 
administração anterior, processo de Nº 23400.00947/2007-98 obtive a informação que este não 
foi realizado porque processos abertos em 2007 estavam com base na Resolução nº 06/2007, 
cuja vigência expirou, Vereador Leandro Adams – PT; 0292/172/09, Solicita ao setor 
competente que execute trabalhos de construção de abrigos em frente aos postos de saúde do 
município, Vereador De Loreno – PP; requerimentos: 0293/082/09, Solicita envio de oficio ao 
Senhor CLAUDINEI DOS SANTOS – Supervisor da Empresa BRASIL TELECOM de nossa 
cidade solicitando que estude a viabilidade de instalar um telefone público (orelhão) na RUA 
GONÇALVES LEDO, no bairro Glória, atendendo solicitação dos moradores, tendo em vista 
que na mencionada via pública existe apenas um e fica distante para alguns moradores, 
sugerem a instalação nas proximidades do número 833, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0294/083/09, A Vereadora abaixo assinada solicita que após lido em plenário, e deferida na 
forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos 
familiares do Senhor ORGÜIM DA ROCHA, professor, contador e Diretor da Universidade de 
Passo Fundo – UPF Campus Carazinho,  pelo seu falecimento ocorrido na madrugada do dia 
20 de fevereiro de 2009 em Porto Alegre / RS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 0295/084/09, Solicita envio de oficio aos familiares 
votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento da Ex-Rainha do Carnaval de carazinho a jovem SUELEN GIANI PINTO, 
transcorrido no último dia 17 de fevereiro, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0296/085/09, 
Solicita envio de oficio com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da Sra 
SUELEN GIANI PINTO, pelo seu falecimento ocorrido no dia 17de Fevereiro, na cidade de 
Passo Fundo, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor pela perda 
irreparável.Conhecida pela alegria Suelen Giane Pinto era integrante do bloco Tropical, foi 
rainha do carnaval de Carazinho em 2002 e 2005, também foi 1ª Princesa do Carnaval Regional 
em 2003 e Rainha da Escola Estadual Marquês de Caravelas em 2004, ano que o educandário 
comemorou 65anos, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0297/086/09, Solicita envio de oficio 
com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Senhor ORGUIM DA ROCHA,  
pelo seu falecimento ocorrido no dia 19 de Fevereiro em Porto Alegre, demonstrando nossa 
solidariedade neste momento de profunda dor pela perda irreparável. O Senhor Orguim da 
Rocha exercia forte atuação comunitária, principalmente na área de segurança pública, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0298/087/09, Solicita envio de oficio aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Senhor 
SUELEN GIANI PINTO, transcorrido no último dia 16 de fevereiro, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 0299/088/09, Solicita envio de oficio aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Senhor ORGUIN DA ROCHA, transcorrido 
no último dia 20 de fevereiro, Vereador Rudinei Brombilla – PP; moções: 0300/003/09, Solicita 
envio de ofício para Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH, na pessoa do Exmo. Sr. 
MINISTRO PAULO DE TARSO VANNUCHI. Parabenizando a secretaria a qual compete prestar 
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assessoria direta e imediata ao Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes 
voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das 
minorias e à defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua 
integração à vida comunitária. Realizando a partir deste mês, o lançamento de uma campanha 
nacional em prol da inclusão de pessoas com deficiências. O filme “Iguais na Diferença” 
veiculado utilizando-se simultaneamente de três recursos de acessibilidade de: audiodescrição, 
legendas e Língua Brasileira de Sinais. A referida campanha abrangerá todas as redes de TV e 
cinemas, e o seu objetivo principal é elevar o patamar das discussões sobre o tema. O filme 
mostra uma sociedade inclusiva, avançada, sem as barreiras construídas culturalmente, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0301/004/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor 
para o Ministério da Saúde,  na pessoa do Exmo. Sr. Ministro José Gomes Temporão e para a 
Secretaria Especial de Política para as Mulheres , na pessoa da Exma. Senhora Ministra Nilcéa 
Freire, parabenizando pela realização do projeto e lançamento da Campanha de prevenção à 
aids do Carnaval de 2009 no dia 13 de fevereiro na cidade do Samba no Rio de Janeiro. Com o 
slogan “Sexo não tem idade para acabar. Proteção também não”, a ação deste ano é voltada 
para a prevenção da doença em mulheres acima dos 50 anos. Dados parciais de pesquisa de 
comportamento realizada pelo Ministério da Saúde, em 2008, apontam que 72% das brasileiras 
nessa faixa etária não usam preservativos com parceiros casuais. A infecção pelo HIV triplicou 
nos últimos 10 anos nessa população. Pela primeira vez, o governo federal fala  sobre a 
importância do uso do preservativo para as que já passaram dos 50.  A pesquisa de 
comportamento do Ministério da Saúde revela que mais da metade das mulheres nessa faixa 
etária (55,3%) é sexualmente ativa. A questão é na hora de se prevenir. Enquanto o uso regular 
de preservativo nas relações casuais no grupo de 15 a 49 anos (homens e mulheres) fica em 
47,5% esse índice é de apenas 34,8% , quando ultrapassado os 50 anos. No recorte por sexo, 
mostra-se que o público feminino está em situação mais vulnerável. Só 28% dessa população 
adota a prevenção. Entre os homens, o número sobe para 36,9%, eles foram alvo da campanha 
de 2008, no Dia Mundial de Prevenção à Aids. Entre as mulheres acima de 50 anos a taxa de 
incidência da aids mais que triplicou em dez anos. Em 1996 havia de 3,7 casos por 100 mil 
habitantes; em 2006, o índice já era 11,6 casos. Segundo a ministra Nilcéa Freire da Secretaria 
Especial de Política para as Mulheres, ressalta que é importante acabar com o estereótipo de 
que as mulheres com mais de 50 anos não têm vida sexual ativa. Por esta razão, o foco da 
campanha de carnaval deste ano está voltado para as mulheres maduras. É preciso cada vez 
mais incentivar as mulheres a exigir do parceiro o uso de preservativos. O objetivo da 
campanha é chamar a atenção para o problema e informar adequadamente as mulheres da 
importância delas falarem e conversarem com seus companheiros, maridos, namorados sobre o 
relacionamento sexual e exigirem o uso de preservativo, relata o Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. Para ele, o homem também tem que estar consciente de que ao usar o 
preservativo estará protegendo a si e a pessoa que ele gosta, que ele ama. A campanha, que 
terá peças para TV e rádio, além de materiais impressos mobiliário urbano, é o Bloco da Mulher 
Madura, formado apenas por mulheres acima dos 50 anos, o grupo valoriza o sexo seguro. 
“Homem sem camisinha a gente não atura, nem para uma aventura”, diz uma das protagonistas 
no filme de 30 segundos. De acordo com a Diretora do Programa Nacional de DST e Aids, 
Mariângela Simão, a campanha trabalha para ampliar o direito das mulheres à saúde.”Sabemos 
das dificuldades para negociar o uso do preservativo com os parceiros. Com essa ação, 
queremos fortalecê-las para que possam ter condições de exercer a sexualidade de forma mais 
segura”. Estiveram presentes mulheres de comunidades carentes da cidade, artistas e 
sambistas, que formaram uma roda de samba totalmente feminina, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas não haverá 
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intervalo regimental, nem também o grande expediente, ordem do dia, passamos agora para 
apreciação e votação dos requerimentos em bloco conforme acordo, convido à senhora 
secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimento de numero 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; nº 07 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 08 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 09 Vereador Rudinei Brombilla – PP; moção nº 01 Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; moção nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; está em discussão os requerimentos e as moções, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, 
imprensa, tio Pisca, Ana Maria Leal, seu Silveira, ex-servidor dessa casa e muito competente, 
Jorge Esteris, o Zé Carlos, senhor presidente eu vou relatar alguma coisa sobre os meus 
trabalhos no dia de hoje, que é pedir ao executivo que faça alguns recolhimentos de entulhos 
verdes, arrume algumas ruas que estão extremamente sujas, e aqui eu quero deixar bem claro, 
porque ontem eu estava a escutar como costumeiramente escuto o programa da Ana Maria 
Leal e do Hélio Rocha, e eu quero deixar claro, que cada vereador tem a sua posição e vota 
como ele quer, mas eu não vou aceitar que comentem que não estão fazendo um trabalho para 
que as ruas sejam limpas, que as ruas sejam melhoradas, porque nesta casa houve sim uma 
votação onde se contrataria mais 100 pessoas para fazer a limpeza das ruas do município, 
então eu não sou líder do governo, mas estou disposto a ajudar esse governo, então eu 
gostaria que a verdade fosse restabelecida, o governo municipal tem a intenção e tem a 
vontade de limpar as ruas, não houve aprovação dessa casa para que isso viesse a acontecer, 
agora tem uma possibilidade onde a gente poderá aumentar a metragem junto a Conesul para 
que se possa fazer a limpeza dessas ruas, e o que se passou ontem, parece que o governo não 
quer fazer, parece que o governo não quer melhorar a vida dos munícipes, não, houve nessa 
casa uma votação na qual cada um tomou a sua posição e votou com a sua convicção, então 
eu quero deixar bem claro que o Vereador Paulino de Moura, e os vereadores que votaram 
favoráveis a criação desses cargos, eles queriam que o nosso município tivesse as sangas, e o 
Jorge Esteris vai concordar comigo, ele esteve lá na secretaria de obras, ele sabe, as nossas 
sangas hoje estão imundas, estão sujas, estão entupindo bueiros, muitas vezes por culpa do 
próprio morador, porque o morador simplesmente pega e joga as coisas dentro do rio e ai vem 
causando problema sério de alagamento, então eu só queria deixar claro isso, e senhor 
presidente, a partir de segunda-feira terá as reuniões ordinárias, a partir de segunda-feira nós 
vamos realmente iniciar os nossos mandatos como vereador, sim Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte Vereador Paulino de Moura, eu não fiz 
requerimento nenhum, acho que não me cabe ir a tribuna, mas acho que até para deixar um 
pouco claro, em relação àquela votação da criação das 100 pessoas, os que votaram a favor 
tinham um pensamento, os que votaram contra votaram pela legalidade do projeto, ninguém é 
contra limpar a cidade, cidade limpa é cidade que tem saúde, nós concordamos com o que foi 
dito, só que nós queremos que o projeto venha com legalidade para a câmara, e esse projeto 
apontou falhas, e foi o que foi apontado, nós queremos uma cidade limpa, os requerimentos e 
indicações que o senhor  esta pedindo, não cabe a essas pessoas que seriam contratadas para 
fazer o recolhimento, o senhor sabe que depende de maquinários, isso não é obrigação do 
município, e sim obrigação do gerador do entulho, o município esta fazendo isso gratuitamente 
que não é o correto, mas o município faz, sempre fez, mas isso é uma obrigação do que gera o 
entulho, a mesma coisa que o executivo não esta querendo viabilizar esse contrato, isto sim é 
uma questão legal, ampliar o contrato existente com a empresa para que proporcione uma 
limpeza melhor no nosso município, se falasse em relação à limpeza de sangas, você sabe que 
eu fui secretário de obras, eu não precisei da câmara para colocar gente dentro de sanga, 
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limpando sanga, é muito simples fazerem um contrato diretamente com as pessoas e botar 
dentro da sanga, eu acredito que o executivo não esta achando uma forma legal de fazer as 
coisas, e esta jogando tudo pra cima da responsabilidade do legislativo, isso não é uma 
obrigação do vereador, até em tribuna nós já dissemos isso, estou tornando a dizer, de novo, 
que eles não estão achando a forma, estou dizendo a forma, vai lá e contrata quantas pessoas 
quer, diretamente, bota a limpar a sanga, pt, ponto final, simples de fazer vereador, se eles 
quiserem ajuda eu me disponho a ajudar, não tem problema, obrigado pelo aparte vereador; 
Vereador Paulino de Moura;  vereador eu não quero aqui polemizar, e não quero ofender, a 
vossa senhoria diz que não aprovou, porque não estava constitucional o parecer do IGAM para 
contratação dessas 100 pessoas, e agora vossa excelência diz que nós devemos contratar 
aleatoriamente através de cooperativa, através disso, através daquilo, mas o governo do Aylton, 
ele quer fazer a coisa certa, e nós aqui temos a responsabilidade de votar ou não, tinha um 
parecer do Vereador Felipe Sálvia, contrário ao parecer da comissão de justiça e finanças, que 
eu também entendi que o parecer dele era legal, e achei que o parecer dos outros dois 
vereadores não era constitucional, quer dizer, eu entendo diferente, cada um de nós temos que 
ter essa posição, e acho que vamos continuar tendo, então o Aylton vai fazer as coisas legais, 
se der para aumentar a quilometragem vai se aumentar para se fazer limpeza de sanga, vai se 
aumentar para pinturas e limpezas das ruas, e ai vai sobrar espaço para que o caminhão e a 
carregadeira possa recolher o entulho porque essas pessoas que geram o entulho elas pagam 
imposto, ou elas pagam uma taxa de recolhimento desse entulho, então isso vai para os caixas 
da prefeitura, então quer dizer, nós sabemos como funciona, e nós queremos ajudar, senhor 
presidente já vou concluir, e preciso deixar registrado isso até porque é oportuno que o 
Vereador Gilnei Jarré me questione e eu quero deixar claro assim, nós poder legislativo, 10 
vereadores, a instituição câmara de vereadores, ela tem que ter um pouquinho mais de 
respeito, e eu vou dizer o que esta acontecendo, eu estou em viagem, recebo um telefonema 
da promotoria publica, para que eu compareça lá no dia de amanhã, para fazer-me alguns 
questionamentos relacionados a dois projetos, pelo amor de Deus, eu vereador eleito, 
legitimado para ser o vereador, recebo um telefonema da promotoria publica porque já estava lá 
um documento de um projeto de dois projetos, onde a câmara ou alguém liberou esse projeto 
para a promotoria publica, sem eu ter conhecimento, sem ter sido lido em plenário, então nós 
precisamos assim, vamos separar as coisas, eu acho que a promotoria está corretíssima em 
querer corrigir algumas coisas que ela entenda que esta equivocada, mas primeiro nós como 
poder precisamos ser respeitados, como, eu não estou falando da promotoria, estou falando de 
nós casa, eu acredito que primeiro nós temos que ler esses projetos em plenário, dar 
conhecimento publico, e depois chegar na promotoria, não estou dizendo que a câmara esta 
enviando, ou alguém  da câmara esta enviando, alguém poderá da prefeitura também estar 
enviando, mas eu não vou admitir, que eu primeiro tenha conhecimento via promotoria para 
saber de determinado projeto, e o projeto já estava lá na promotoria, para ela fazer alguma 
solicitação aos vereadores, o que eu quero pedir, e o Vereador Gilnei Jarré, nós conversamos 
muito eu e ele, ele não acredita que eu quero ser o intermediador, eu quero ser a diferença do 
que eu era, louco como situação e maluco como oposição, eu quero hoje ser a parte 
intermediaria, eu já provei isso para vossa excelência, que eu quero ser mesmo, só que eu não 
vou agüentar, e vou dizer isso à promotora, Drª. a senhora faça o que bem entender, se tiver 
algo errado, mas não pode antes da coisa acontecer, eu ser intimado, porque eu fui intimado a 
participar dessa reunião, para que eu discuta um projeto com ela que nem foi lido, que nem foi a 
votação, e que não se tem posição de como vai ser esse projeto, Vereador Gilnei Jarré o que 
estou colocando, sim Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; aparte colega vereador, só 
para auxiliar também eu como líder do governo, esse projeto chegou de manhã para mim aqui 
na câmara de vereadores, e à tarde já tinham entrado em contato com a secretaria de 
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educação, com o secretario, intimando ele por telefone, não por escrito, a mesma coisa 
aconteceu comigo, como vereador, não foi nem a promotora, foi algum funcionário do ministério 
publico, para sexta-feira uma e meia da tarde, então o projeto chegou de manhã, e à tarde a 
promotora já estava convocando, entrando em contato com a secretaria de educação intimando 
para amanhã essa reunião do ministério público, só para contribuir; Vereador Paulino de 
Moura; sim Vereador Leandro Adams, eu fugi do tema porque não houve o grande expediente, 
eu só peço assim, encarecidamente, quem quiser mandar para a promotoria pode mandar, 
quem quiser encaminhar pode encaminhar, mas vamos fazer o foro de discussão nessa 
câmara, discutimos o que nós temos de idéia, de visão, a promotoria nos denuncia quando ela 
entender que esse projeto fere as leis, que seja constitucional ou inconstitucional, e ai sim ela 
nos encaminha denunciando o Vereador Paulino de Moura por ter votado o projeto tal e tal, 
dessa forma, eu peço, imploro presidente, não vamos misturar as estações, poder executivo 
executa, poder legislativo vota, e poder judiciário pune, e a promotoria denuncia, porque senão 
vai ficar assim, nós vamos ficar uma extensão da promotoria, não tenho nada contra a 
promotora Clarissa, não que eu tenha medo dela, ou tenha receio, disse as coisas que eu 
penso com ela, mas eu não posso compreender pela primeira vez, ex-vereador Jorge Esteris, 
pela primeira vez, na história esta acontecendo uma situação de ingerência de poder, então o 
que eu quero dizer, eu acho que não pode acontecer isso, nós temos que seguir o tramite  
regimental, eu acho que tem vereadores aqui que o embate vai ser muito bom, porque tem 
vereadores que tem conhecimento da matéria, tem conhecimento da casa, só que o que esta 
acontecendo, eu não estou fazendo que é vereador, mas alguma coisa esta acontecendo, o 
líder do governo entrou de manhã o projeto de tarde a funcionária do fórum já ligou e para mim 
também, entoa quer dizer, pelo amor de Deus, ela disse, você tem que estar aqui porque vai 
haver um debate, sobre determinado projeto, eu nem sabia que projeto era esse, cheguei na 
casa e fui procurar os projetos que deram entrada, estavam já no ministério publico, então eu só 
peço isso, respeitabilidade dos poderes, primeiro vamos seguir o tramite normal, dar entrada, 
ler no plenário, ai sim se alguém quiser encaminhar ao ministério publico, poderá fazer isso, 
mas não antes de ser lido já estar no ministério publico os projetos, na informalidade ou não, 
mas já esta lá, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura eu queria registrar que os projetos são 
tirados cópias para todos os vereadores, e eu acho que manhã a uma e meia, poderá ser 
respondida essa pergunta, de como esse projeto esta chegando com tanta agilidade no 
ministério publico, nós vamos estar todos lá na frente da promotora, e vamos descobrir como 
ela tem essa agilidade, esta em discussão, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, publico em 
geral, em relação às duas questões que o Vereador Paulino de Moura colocou, eu não vou me 
eximir de também comentá-las, em relação à questão do projeto que não foi aprovado por esse 
legislativo, isso já é fato passado, e me parece assim uma discussão banal, me parece tipo 
coisa de criança, tu não fez isso agora não te dou aquilo, acho que isso terminou, o projeto não 
foi aprovado, não foi aprovado pelas justificativas que os vereadores deram, foi dado isso à 
imprensa, foi dito isso aqui em plenário, esta registrado em ata, passou, terminou, acho que 
temos que continuar com o nosso trabalho, acho que o executivo também deve continuar com o 
seu trabalho, procurando atender as expectativas que as pessoas tem, moramos numa 
comunidade é uma comunidade saudável, é uma comunidade que se conhece, então a gente 
ficar tipo um jogo de força ali, é muito feio, é feio para os dois lados, terminou, terminou, 
acabou, não se fala mais nisso, existem inúmeras ações que devam ser feitas e que a gente 
fica preso nessas questões, então eu acredito assim que deva ser valorizados sim, tudo aquilo 
de bom, tudo aquilo necessário e toda aquela votação que os outros projetos tiveram, e que 
foram de suma importância, acredito por exemplo que não foi falado em nenhum momento do 
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projeto de um milhão e pouco, que o executivo solicitou para melhorias de infra-estrutura que foi 
aprovado por unanimidade, então esse projeto com certeza vai dar muito mais serviço para os 
contribuintes e muito mais ação para o próprio executivo, do que basicamente esse último 
projeto, que não passou; Vereador Paulino de Moura; concede um aparte colega, até para 
dizer que aqui não é colégio, aqui é um parlamento, onde nós divergimos de idéias, e de tese, 
cada um tem que ser responsável pela sua tese, pela sua votação, e eu fui uma das pessoas 
que na votação desse projeto, fiz defesa a vossa excelência, mas eu quero dizer o seguinte, 
que eu sempre, sempre vou cobrar das pessoas as posições que elas por ventura venham a 
tomar, o que eu quero deixar claro, eu não sou criança, aqui não é um colégio, aqui é um 
parlamento onde a gente discute, idéias e tese, defendi muito a vossa excelência nessa 
votação, não o critiquei e não fui a publico dizer isso, estou dizendo em plenário, que cada um 
que tomar a sua posição, tem que estar expressado na comunidade, nem que vote doze a favor 
e um contra, tem que ter a justificativa de porque votou contra aquele, cada um tem a sua 
justificativa, mas eu não gostaria que a senhora me interpelasse dessa forma, dizendo que aqui 
não é coisa de criança, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Alemão, não disse isso 
me referindo a sua pessoa, falei isso em relação à situação, parece coisa de criança quando a 
gente fica com aquela mesma discussão, isso já passou, não foi com relação ao que o senhor 
manifestou, e lhe agradeço a forma que o senhor compreendeu, porque eu me coloquei 
desfavorável e a minha votação foi contraria também ao projeto, em relação aos meus 
requerimentos de hoje, voltando à limpeza publica, acho que a imprensa e a Ana Maria esta 
aqui, o tio Pisca acabou de sair, acho que a imprensa deveria sim fazer um chamamento à 
população, porque realmente as pessoas colocam lixo, em frente as suas casas, em frente a 
terrenos baldios, isso não é obrigação do poder publico, limpar a frente da sua casa, que cada 
um cuide do seu espaço, eu acho que isso é bem salutar, é bem saudável, realmente se você 
passar por varias ruas da cidade inclusive a avenidas, tem entulhos, sacos de grama, galhos de 
arvores, folhas de coqueiros, sacolas de mercado atiradas em cima dos montes, mas isso não é 
uma atitude que o poder publico tenha que recolher isso, a pessoa tem que cuidar, cada um 
também tem que cuidar o seu lixo, onde coloca o seu lixo, existe um recolhimento de lixo, existe 
uma forma desse lixo ser recolhido, então que se use também esses meios, porque ai já não é 
uma produção de lixo, isso ai já é um abuso, é sujar realmente, além do que é proibido colocar 
lixo em terrenos baldios, e a gente seguidamente passa por terrenos baldios que estão cheios 
de sacos de lixos, aqueles sacos de 50 quilos, e cada um que chega resolve chegar com mais 
uma sacola,  com mais um saco e atira em cima, então acho que também deve ser mudada a 
nossa postura, como contribuinte, como pessoa, como cidadã, em relação às duas moções que 
eu encaminhei, achei assim muito louvável a questão da ação desenvolvida por ocasião do 
carnaval e que também foi desenvolvida aqui na nossa cidade, com a prevenção ao contágio 
pelo vírus da AIDS, em mulheres com mais de 50 anos, nós também temos dados alarmantes 
aqui no nosso município, que os casos de AIDS aumentaram em mulheres com mais de 50 
anos, hoje a mulher com mais de 50 anos ela esta mais liberal, ela vai a mais lugares, as 
relações estão diferentes, então é lógico que para o sexo não tem idade, mas o sexo seguro, é 
fundamental, e eu como mulher, acredito que nós devamos investir nessa prevenção, devemos 
investir nessa divulgação de material e na distribuição de material também, então achei louvável 
a campanha, que veio através do ministério federal, mas que também atingiu a nossa cidade, 
em relação à moção enviada ao senhor Ministro Paulo de Tarso Vanucchi, incluindo também os 
portadores de deficiência nas políticas publicas do governo, é importante que essas políticas 
publicas sejam bastante divulgadas, porque nós aqui em Carazinho, em nosso estado e no 
pais, temos toda uma ação voltada aos portadores de deficiência, então quanto mais ações e 
quanto mais conhecermos essas ações mais preparo e mais acessibilidade essas pessoas 
terão no cotidiano e nos lugares em que elas vivem, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
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Adams; não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação os requerimentos e 
as moções, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por unanimidade, quero registrar e agradecer a presença na casa do povo da 
imprensa, o Jorge Estéris, ex-secretario de obras, o meu patrocinador do pontinho, Zé Carlos, e 
o incansável seu Silveira; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, uma questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; uma questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; eu só gostaria que, já por algumas vezes o senhor fez cobrança dos 
nobres colegas em relação a silencio, eu quero lhe fazer um pedido com que ou tem o grande 
expediente e fala qualquer assunto, ou se atem aos trabalhos realizados e lidos no plenário, é 
requerimento e moção, vamos falar de requerimento e moção, que o Vereador Paulino de 
Moura desviou o assunto também a Vereadora Sandra Citolin também desviou o assunto, eu 
como não tinha feito requerimento não tomei a liberdade de ir ao plenário, fiz um aparte no 
comentário do Vereador Alemão, então sugiro com que o senhor também tenha essa condição 
e com que o pessoal se dirija aos requerimentos e as moções, se não vamos fazer o grande 
expediente, o brigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com certeza vereador, 
considerando nossa reunião representativa, então foi tido uma tolerância por essa presidência, 
mas com certeza na próxima sessão, os vereadores terão que se ater aos requerimentos, que 
teremos uma pauta longa e bastante discutida; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; até dizer ao Vereador Gilnei Jarré, não é o sue 
primeiro mandato, já é o segundo, é um acordo onde há, que não tendo o grande expediente, a 
gente possa usar para falar sobre os trabalhos da gente e assuntos diversos, mas eu concordo, 
então a partir de março, se faz o grande expediente, e lá vamos discutir, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; eu às vezes me sinto chateado, chamar atenção do plenário, tive 
que pedir silencio do publico, naquela sessão que tivemos a extraordinária, eu fico chateado em 
fazer isso, mas eu quero que vocês entendam, que eu estou presidente, e não fui eu que fiz 
esse regimento, a lei maior desta casa é o regimento, e eu como presidente da casa tenho que 
fazer a reunião acontecer, e tenho que respeitar o que diz o regimento, então fico bastante 
chateado quando tenho que chamar a atenção do plenário, do publico, mas é a minha 
atribuição, como presidente, manter a ordem, e fazer com que os trabalhos aconteçam, nada 
mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convoco 
os Senhores Vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada 02/03/2009 às 18:45 
horas. 
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