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Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de abril de 2009.............Ata 18 
 
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 06/04/2009, convido o senhor Vereador Paulino de Moura 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 30/03/09, esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 30/03/2009, 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 
06 de Abril de 2009. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
financeiros, no valor de R$ 798.613,94. Telegrama do Ministério da Educação, informando a 
liberação de recurso no valor de  R$ 64.057,68. Projeto de Lei 019/09, de autoria da Vereadora 
Sandra Citolin, o qual cria a obrigatoriedade de realização de palestras e oficinas de prevenção 
às drogas lícitas e ilícitas, entorpecentes e redução de danos DST/AIDS nas atividades das 
escolas de ensino médio da rede pública e provada de Carazinho. Projeto de Lei 020/09, de 
autoria da Vereadora Sandra Citolin, o qual institui o título de Empresa Amiga da Terceira 
Idade, para pessoas físicas, e dá outras providências. Of. 713/2009 do Ministério Público, o qual 
cientifica os Vereadores que deverão comparecer à  Audiência, a ser realizada no dia 09 de 
abril, às 09 horas. Of. Circular 002/2009, do Deputado Cláudio Diaz, o qual informa a indicação 
de Emenda Individual, ao OGU 2009, no Ministério do Turismo. Of. Deputado Pedro Wetphalen, 
acusando o recebimento da proposição de autoria do Vereador Rudinei Brombilla. Convite da 
ACIC, CDL, Sindicato Rural, Sindicato do Comércio Varejista, OAB e Sindicar, para 
reunião/jantar, a realizar-se no dia 07 de abril de 2009, às 19 horas e 30 minutos, no salão de 
eventos da CDL/ACIC. Projeto de Lei 039/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 104.480,52. Projeto de 
Lei 040/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual cria cargo em comissão e Função 
Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município. Projeto de Lei 041/09, de 
autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de quatro (04) 
servidores. Projeto de Lei 042/09, de autoriza do Executivo Municipal, o qual dá nova redação 
ao caput do art. 3° da Lei Municipal n° 5.212 que criou a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – Jarí. Projeto de Lei Complementar 003/2009, do Vereador Eugenio Grandó, o qual 
inclui no artigo 140, capítulo XXI do Código de Posturas, a letra “g”, conforme Lei 
Complementar n° 03/85 e retificada a letra “f” do artigo 140; Presidente Vereador Leandro 
Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pela senhora 
secretaria; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 596/312/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após  aprovado em plenário, seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal, solicitando ao setor  competente estudos para troca e padronização  das 
estruturas de coberturas  nos pontos  de táxi do município de Carazinho, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 597/313/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após  aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal, solicitando ao setor  
competente que  realize a manutenção e limpeza dos canteiros centrais na Avenida Pátria, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 298/314/09, Vereador abaixo assinado, solicita, que após lida 
em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo   Municipal, 
solicitando ao setor competente o serviço de capina e limpeza do passeio público da rua 
Antônio Vargas, próximo à sede campestre do sindicato dos comerciários, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 599/315/09, Vereador abaixo assinado, solicita, que após lida em plenário, e 
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deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo   Municipal, solicitando ao setor 
competente o serviço de capina e limpeza na Rua Guilherme Adolfo Arnold, próximo ao nº. 316, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 600/316/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes, localizados na RUA 
IPIRANGA, Bairro VARGAS, nas proximidades do CAIC, eis que os mesmos encontram-se no 
passeio público o que impede que os pedestres o utilizem, expondo-os a utilizarem-se do 
asfalto que tem grande fluxo de veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 601/317/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente sejam recolhidos 
os entulhos verdes, localizados na RUA PEDRO REHN, Bairro OURO PRETO, nas 
proximidades da pracinha do bairro, fato este que deixa o local com aspecto feio em virtude do 
depósito de galhos de árvores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 602/318/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os 
entulhos de construção, localizados na RUA LEONEL ROCHA, Bairro OURO PRETO, nas 
proximidades da Escola de Educação Infantil Sta Isabel, eis que os mesmos foram colocados 
no passeio que dá acesso a mencionada creche, e encontram-se atrapalhando a passagem dos 
pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 603/319/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor competente, seja notificado o proprietário do 
terreno localizado na RUA DAVID CANABARRO, Centro, ao lado do número 469, tendo em 
vista que o mesmo encontra-se com a vegetação muito alta, proliferando a criação de animais 
como ratos e raposas, o que esta causando transtorno aos moradores aos arredores, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 604/320/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível a recuperação de vias que 
estão tendo retirados os paralelepípedos e pedaços de asfalto para canalização de água e 
esgoto de prédios em construção, conforme fotos em anexo, das ruas Rodrigues Alves e Pedro 
Vargas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 605/321/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo 
para que determine com a máxima urgência possível que o setor competente providencie a 
instalação de redutores de velocidade na Avenida Pátria, em ambos os lados, principalmente no 
trecho que vai da Rua Alexandre da Motta, até o HCC, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
606/322/09, Solicita ao executivo municipal que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
a operação tapa-buracos na Rua Polidoro Albuquerque, no bairro Floresta, partindo do CAIC 
até o final da baixada da mesma rua, Vereador Estevão De Loreno – PP; 607/323/09, Solicita 
ao executivo municipal que determine a Secretaria de Obras que seja feita à limpeza e roçada 
de terreno na Rua Siqueira Campos, nas mediações do clube rodoviário até a Rua XV de 
Novembro, bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 608/324/09, Solicita ao executivo 
municipal que determine a Secretaria de Obras que seja feita a operação tapa-buracos na Rua 
Vitória, no bairro Floresta, Vereador Estevão De Loreno – PP; 609/325/09, Solicitando ao 
Executivo que determine a Secretaria de Obras que faça, com a máxima urgência, a 
pavimentação asfáltica na Rua Gonçalves Ledo até a Rua  General  Netto, devido  ao grande 
fluxo de veículos e  por se tratar de ligação até  Rua Ipiranga, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
610/326/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras para que 
realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na Rua José Biachi- Bairro  Vila Nova, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 611/327/09, Solicita para o Executivo Municipal e a Secretaria 
de Saúde, estudar a possibilidade de desenvolver em parceria uma campanha que incentiva a 
comunidade a doar medicamentos que estão armazenados em casa sem utilização para a 
farmácia municipal, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 612/328/09, Solicita com urgência para 
a Secretaria de Obras realizar operação tapa buracos e melhorias do calçamento em toda 
extensão da Rua Tupiniquins, localizada no Bairro Alvorada/Conceição. Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 613/329/09, Solicita com urgência 
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para a Secretaria de Obras realizar operação tapa buracos e limpeza de entulhos ao longo da 
extensão da Rua Alexandre da Motta localizada no Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 614/330/09, Reiterando a solicitação 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 Eugênio Grandó – PTB; 
615/331/09, Solicita ao Executivo Municipal, que efetue a regularização junto a ANATEL, 
referente os rádios amadores, tipo HT, que estão sendo utilizados pelo Departamento de 
Trânsito. Esta Solicitação tem por objetivo, agilizar a comunicação e reduzir custos 
operacionais, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 616/332/09, Solicita a Secretaria de Obras, que 
efetue os seguintes serviços no Posto de Saúde do Bairro Ouro Preto: Limpeza do terreno e 
corte da grama; Substituição do vidro da janela da sala do consultório medico e de exames, por 
um vidro branco, ou seja, pintado para não ter a visão de fora para dentro; Substituição da placa 
de identificação externa na parte da frente por uma placa maior, proporcionado uma melhor 
visibilidade aos usuários; Ver escoamento da água de chuva que fica acumulada na frente do 
Posto, causando transtornos aos usuários em dia de chuva, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
617/333/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que através do CMEP – Centro Municipal de 
Educação Profissional, a criação de um curso com objetivo de capacitar os profissionais que 
atende a terceira idade. Recente estudo na área nos mostra um quadro preocupante, onde 14% 
da população, ou seja, 15 milhões de consumidores, são da terceira idade. Este numero reflete 
uma realidade que nos traz uma visão ampla que devemos o mais urgente possível qualificar 
pessoas a atender esta demanda da parcela da população buscando conhecer características 
de comportamento, gastos, saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e consumo.Eis que 
são eles os responsáveis pela manutenção de 25% dos lares nacionais, ou seja, de cada cem, 
sessenta e oito declaram ser responsáveis pelas decisões de compra da família. Portanto, o 
estudo nos mostra que existe uma demanda por profissionais a atender aos idosos, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 618/334/09, Solicitando que o executivo municipal providencie a 
notificação do proprietário do terreno situado a rua Irineu dos Santos Mateus ao lado do nº 181, 
Bairro Fey, para que o mesmo efetue a limpeza do terreno, que encontra-se tomado por mato e 
lixos, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 619/335/09, Solicitando que o executivo municipal 
providencie a notificação dos proprietários de imóveis não edificados que não estão realizando 
a devida limpeza nos mesmos, conforme Art.190 do Código de Posturas, Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; 620/336/09, Solicita para a Secretaria de Obras execute trabalhos de limpeza, 
colocação de grade em bueiro na rua Honorato Piccini próximo ao campo do Farroupilha, 
Vereador Leandro Adams – PT; 621/337/09, Solicitando que seja efetuado  o patrolamento, 
ensaibramento, cascalhamento e compactação das estradas da Colônia Dona Julia Distrito, 
conforme informações dos moradores as estradas encontram-se  em péssimo estado de 
conservação, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 622/338/09, Solicitando ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente para que seja feito patrolamento, cascalhamento e 
compactação nas ruas Arthur Pedro Diehl e Fortaleza, no bairro Nossa Senhora Aparecida, 
devido às ruas estarem intransitáveis e  serem corredores do coletivo urbano, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; requerimentos: 623/139/09, 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, a Secretaria de Educação do Estado, 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, a Secretaria de 
Educação do Município e a todas as Escolas Municipais, manifestando nossa preocupação com 
relação aos casos de violência contra professores que vem ocorrendo dentro das escolas 
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públicas do estado do Rio Grande do Sul. São coisas que assustam não só a comunidade 
escolar, mas a todos nós, por termos uma visão de que a escola é o lugar onde nossos filhos 
aprendem o que chamamos de EDUCAÇÃO. Estamos enganados, e desde o princípio talvez, 
só que antes a violência não era tão propagada como agora, enganados porquê a Educação 
vem de casa, da família, dos pais, sim, é desde os primeiros anos de vida de uma criança que é 
formada sua personalidade, onde sua educação começa a ser moldada. Por volta dos cinco 
anos de idade é ao professor que repassamos a responsabilidade de dar continuidade à 
educação de nossos filhos, e é justamente aí que talvez venha ocorrendo um grande 
desequilíbrio, uma vez que infelizmente os pais repassam a responsabilidade toda para os 
professores, como se os professores pudessem fazer tudo aquilo que cabe aos pais a 
condução, e quando falamos no que “cabe aos pais” não estamos falando de somar ou diminuir, 
reconhecer letras, formar palavras e frases, aprender a ler, estamos falando de princípios, 
moral, qualidades, elementos capazes de formar uma personalidade boa ou má. Hoje em dia 
preocupa-se muito em preservar os direitos das crianças e adolescentes, mas muito pouco fala-
se em seus deveres, dando uma visão de que podem tudo, e com isso, infelizmente a violência 
tem aumentado, e quando acontece casos como estes de agressão a professores, casos de 
crimes como assassinatos e roubos, ouve-se dizer que a culpa é dos amigos, da escola que 
não ensinou. Quando vamos voltar a respeitar nossos “MESTRES”, é houve um tempo em que 
os chamávamos assim, assim como houve um tempo em que os respeitávamos, mas como 
exigir isso de crianças e adolescentes, se hoje o professor é tão pouco valorizado pela entidade 
que o rege, prova disso é o valor do salário que recebem, como vamos ter professores 
entusiasmados com a atividade de ensinar diante dos salários que ganham, como ter vontade 
de educar filhos de pais que não educam e acham que isso é função da escola, como agir 
diante do fato de que muitos professores ainda continuam ministrando aulas com o material de 
sua própria formação, usando cartilhas ultrapassadas, mas fáceis de seguir, mecanismos e 
meios que se distanciam da atual realidade, onde a televisão e os computadores ensinam mais 
que qualquer professor em sala de aula. Quando vamos fazer alguma coisa para dar um fim a 
esta inversão de valores, atitudes concretas precisam ser tomadas já, “pra ontem”, do contrário 
seremos dominados por uma sociedade absolutamente sem valor algum e aí será tarde demais 
para lamentarmos, e talvez, para “bons pais” seja melhor educar seus filhos em casa, longe das 
salas de aulas, longe de exemplos deprimentes de seres humanos, que em muitos casos 
podem até serem chamados de irracionais. É realmente uma pena que a educação esteja 
nesse ponto, pois para ser qualquer profissional é necessário antes passar pela escola e 
infelizmente sujeitar-se a presenciar este tipo de conduta lamentável, onde professores são 
agredidos física e publicamente sem o menor respeito possível. E o estado, quando e até que 
ponto vai comprometer-se com esta mudança que é urgente, entra governo e sai governo e os 
professores continuam nessa penúria, as promessas de campanha não se concretizam, e o 
atual governo serve como exemplo, pois elegeu-se tendo o apoio maciço da classe e vem 
sendo tão carrasco e cruel ao não querer adotar o piso salarial nacional, deixando o salário dos 
professores gaúchos cada vez mais defasado, ultrapassado e ridicularizado, e como se não 
bastasse consegue com o apoio de muitos de nossos representantes o direito de não pagar o 
ponto dos professores que participaram da greve, mas que recuperam os dias parados. E aí 
está a prova maior da atenção e do cuidado que devemos ter ao elegermos nossos 
representantes, vamos dar um basta àqueles que prometem, prometem e nada cumprem, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 624/140/09, autorize viagem à BRASÍLIA, entre os dias 12 à 15 
de abril do corrente exercício, tendo por finalidade as seguintes audiências: no Gabinete do 
deputado Luiz Carlos Busato agilizar (buscar) empenho no valor de 150 mil, destinado a 
aquisição da área para a construção do albergue; no Gabinete do Senador Sérgio Zambiasi 
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protocolar ofício para destinação de recurso para compra da área para albergue, sendo que na 
audiência anterior (08 à 12 de fevereiro/2009)  o mencionado Senador comprometeu-se em 
auxiliar caso o Prefeito desse a contrapartida e agora que as tratativas estão avançadas vamos 
oficializar o pedido, ainda fazer a entrega do Projeto da Creche (modelo q já foi liberado para 
mais de 10 municípios do Estado do Rio Grande do Sul) no Gabinete do Deputado Luiz Carlos 
Busato com o Assessor Parlamentar Rodrigo que cuida desta finalidade. Ainda sugiro se outro 
Vereador quiser acompanhar-me para tal viagem, fica a critério do Plenário autorizar, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 625/141/09, autorize viagem à BRASÍLIA, entre os dias 12 à 15 de 
abril do corrente exercício, tendo por finalidade as seguintes audiências: no Gabinete do 
deputado Luiz Carlos Busato agilizar (buscar) empenho no valor de 150 mil, destinado a 
aquisição da área para a construção do albergue; no Gabinete do Senador Sérgio Zambiasi 
protocolar ofício para destinação de recurso para compra da área para albergue, sendo que na 
audiência anterior (08 à 12 de fevereiro/2009)  o mencionado Senador comprometeu-se em 
auxiliar caso o Prefeito desse a contrapartida e agora que as tratativas estão avançadas vamos 
oficializar o pedido, ainda fazer a entrega do Projeto da Creche (modelo q já foi liberado para 
mais de 10 municípios do Estado do Rio Grande do Sul) no Gabinete do Deputado Luiz Carlos 
Busato com o Assessor Parlamentar Rodrigo que cuida desta finalidade. Ainda sugiro se outro 
Vereador quiser acompanhar-me para tal viagem, fica a critério do Plenário autorizar, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 626/142/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Centrais 
Elétricas de Carazinho S.A., ao Diretor Presidente Senhor Albano Erineu Keyser Filho, que 
estude a viabilidade de fazer uma doação de um veículo modelo Parati ano 1997, placa IGY 
0700, que esteve relacionada no edital do ultimo leilão realizado no dia 27 de Novembro de 
2008, e que não foi arrematada, seja doada ao Executivo Municipal para ser utilizada no 
Departamento de Transito de nosso Município. JUSTIFICATIVA: Justificamos este pedido, em 
função de verificar que atualmente o Departamento de Transito, atua somente com um veículo, 
fazendo-se necessário mais veículos para agilizar  a fiscalização em nosso município, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 627/143/09, Os vereadores abaixo assinados, solicitam na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor ALBINO TERRES DOS 
SANTOS ( TIO BINO), que veio a falecer dia 05.05.09. A todos os familiares do inesquecível 
ALBINO TERRES DOS SANTOS, nossos mais sentidos pêsames, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 628/144/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, solicitando informações referente ao 
reajuste da tarifa do coletivo urbano conforme o que segue: 1. Ata do Conselho Municipal de 
Transito – CMT, que a aprovou o aumento da tarifa do transporte de coletivo urbano. 2. Lista de 
presença dos membros do conselho que aprovaram a referida ata: 3. Copia do contrato entre 
município e concessionária de transporte de coletivo urbano referente ao mês de janeiro a abril 
de 2009. JUSTIFICATIVA: Colher dados para a elaboração de pauta para a realização de 
possível audiência publica, para tratar do aumento da tarifa do transporte coletivo urbano, bem 
como a cerca da realização de processo licitatório, Vereador Leandro Adams – PT; 629/145/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, 
seja enviado ofício ao Senhor Albano Kaiser, Diretor Presidente da ELETROCAR de nosso 
município, solicitando substituição de lâmpada na rede de iluminação pública que encontra-se 
apagada na Rua Pedro Vargas esquina com Avenida Pátria, tendo em vista que a iluminação 
pública é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania e permitindo 
aos pedestres transitar com segurança no período noturno, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
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630/146/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido 
ao  plenário, seja enviado ofício ao Senhor Ermógenes Bodanese, Diretor da CORSAN, 
solicitando com a maior brevidade possível a verificação na pressão da rede de hidráulica nas 
imediações da Rua Saldanha Marinho, 661, Bairro Loeff. Tal solicitação refere-se ao pedido dos 
moradores, pois durante o turno da manhã os aquecedores à gás não funcionam devido a falta 
de pressão na rede hidráulica, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 631/072/09, 631/072/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício a Procuradora, Sra. Simone Mariano da Rocha, que foi 
convidada oficialmente pela Governadora Yeda Crusius para assumir a chefia do Ministério 
Público no Rio Grande do Sul, após ter obtido uma expressiva votação na Lista Tríplice que foi 
encaminhada a mandatária do estado, ficando em 2º lugar no número de votos. Com certeza é 
um orgulho muito grande para todo o estado do Rio Grande do Sul, que pela primeira vez conta 
com uma mulher para assumir o Ministério Público Estadual, demonstrando que as mulheres 
pela sua força, determinação, ousadia e competência, estão a cada dia que passa alcançando 
cargos do mais alto escalão, são prefeitas, deputadas, ministras, e como é o caso de nosso 
estado, uma governadora. Não temos duvidas de que a escolha da governadora partiu também 
do fato de que o trabalho de 20 anos de procuradora dentro do Ministério Público sempre foi 
voltado para a defesa do estado e da sociedade, um trabalho que não começou ontem, o 
trabalho de uma vida que justamente foi valorizado através desta indicação. Esperamos que o 
belo trabalho desenvolvido até então, possa refletir em uma excelente gestão à frente do 
Ministério Público do Estado, que possas continuar empunhando a bandeira da defesa do 
estado e da sociedade, permitindo e assegurando os direitos principais dos cidadãos, como é o 
caso dos proprietários rurais que tem suas propriedades invadidas pelos integrantes do 
Movimento do Sem Terra – MST e que depositam nesta instituição a garantia da manutenção 
do direito as suas propriedades que em sua grande maioria são produtivas, como foi o caso da 
Fazenda Coqueiros em nossa cidade, que felizmente hoje voltou as suas atividades normais 
com a desativação dos acampamentos que foram garantidos com a desocupação da área, 
muito embora tenha-se demorado para se chegar a tal desfecho, uma vez que a sociedade 
espera sempre que a Justiça se faça de forma mais imediata e não a passos tão lentos, 
evitando-se com isso tantos prejuízos. Recebas então, o reconhecimento e os cumprimentos do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho, e o sincero desejo de que seu trabalho frente a esta 
instituição possa ser desenvolvido na mais absoluta tranqüilidade, coerência e transparência, 
produzindo com isso, efeitos benéficos que irão de encontro aos anseios da população de 
nosso estado, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 632/073/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Presidente e Líderes do Senado Federal, ao Presidente e Líderes da Câmara dos Deputados, e 
a Empresa Camargo Corrêa, manifestando nossa solidariedade com relação aos últimos 
acontecimentos registrados pelos órgãos de imprensa do Brasil e do mundo, quando é colocado 
sob suspeita a idoneidade de uma empresa que tem uma história a ser preservada, uma 
história que teve inicio em 1939, com uma pequena empresa de construção, que cresceu com o 
Brasil e diversificou seus negócios, uma empresa altamente estruturada, e que atua em 20 
países empregando aproximadamente 57 mil pessoas, e que além de proporcionar aos 
funcionários benefícios como alimentação, previdência, saúde, segurança, educação, creche e 
encargos sociais, desempenha seu papel social também fora da empresa, proporcionando 
programas que beneficiam a comunidade, promovendo o desenvolvimento comunitário 
sustentável, investindo em crianças, adolescentes e jovens.Com certeza um Grupo como este, 
que desenvolve tantas ações sociais, gera milhares de empregos e que contribui 
significativamente para o desenvolvimento, merece nosso voto de confiança, para que assim, 
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possam esclarecer os fatos ocorridos, não podemos e não temos o direito de julgar 
precipitadamente e de também precipitadamente estabelecer punições. Como ex-funcionário 
desta empresa, tendo trabalhado no Brasil e em outros países, sinto-me plenamente orgulhoso 
e capaz de manifestar-me a respeito, pois entendo que uma empresa séria, sólida, não pode ter 
sua história jogada ao vento, correndo o risco de tornar-se instável, desequilibrando sua base 
que foi tão bem construída por seus fundadores e que vem sendo administrada e perpetuada 
por seus sucessores.Empresas devem ser sempre agentes de transformação da sociedade na 
direção de um mundo justo e sustentável, e é assim que o Grupo Camargo Corrêa vem 
desenvolvendo suas atividades dentre as suas muitas empresas que formam o grupo, por isso 
e por tantos outros motivos acreditamos que tudo será esclarecido de forma a preservar a 
integridade deste grande e majestoso complexo empresarial que tanto contribui para o 
desenvolvimento sócio econômico de nosso país.Como políticos, sabemos que grandes 
empresas, como a Camargo Corrêa disponibilizam determinados valores dentro da Lei, para 
serem investidas em campanhas políticas, o que é absolutamente legal desde que tudo seja 
devidamente declarado, por isso é justo que lhes seja concedido o direito à defesa, pois a 
história de um grupo como a Camargo Corrêa não pode ser afetada por situações que venham 
a dirimir sua credibilidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 633/074/09, Os Vereadores abaixo 
assinado, solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando  o  Sr. Valdemar Sjlender – Diretror da Ulbra Carazinho,   pelo   
lançamento  do   projeto “ NUCLEO E ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO”,  projeto este que irá  
agregar  projetos existentes na comunidade  com objetivo de unir as entidades para que os 
trabalhos sejam efetuados com eficiência,   com a finalidade de atender a comunidade carente 
de Carazinho, formando um grande laboratório de experiências aos acadêmicos  e professores, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 634/075/09, Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando  Daniela Portilho da Silva, presidente da ACF (Associação Carazinhense de 
Futebol), pelos excelentes trabalhos realizados a frente da entidade na formação social que 
abrange mais de trezentas crianças no caminho do esporte e da cidadania, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 635/076/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  o Círculo de 
Orquidófilos de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Eugênio Kreutzer , pela excelência 
da Exposição Estadual de Orquídeas, realizada nos dias 28 e 29 de março de 2009  nas 
dependências do Ginásio do Colégio La Salle, com mais de quinhentas plantas expostas, 
evento prestigiado por mais de 3 mil pessoas. E também nossos parabéns pelos 10 anos de 
fundação do Círculo de Orquidófilos no município, completados no dia 05 de abril de 2009, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 636/077/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  
o Programa Yacamim, na pessoa da Senhora Coordenadora do Projeto Vera Suckau e o 
Ministério Público de Carazinho , na pessoa da Dra. Clarissa Simões Machado , pela 
formalização da assinatura do termo de cooperação iniciada em agosto de 2007, quando o 
projeto foi criado, ocorrida no Palácio do Comércio no dia 31 de abril de 2009, com a presença 
de autoridades e lideranças do Estado e município. Na ocasião, também sendo discutida a 
criação de uma segunda unidade de atendimento do projeto em Carazinho. Nossos parabéns 
pela parceria firmada e pelo lançamento da nova campanha publicitária do programa, que 
através desta, alcançará novos parceiros para garantir às crianças e adolescentes atividades 
esportivas, educacionais, de lazer e profissionalizantes com assistência às famílias contra o uso 
de álcool e de drogas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 637/078/09, Solicita que seja enviado 
ofício ao Círculo de Orquidófilos de Carazinho, na pessoa do Presidente Sr. Eugênio Kreutzer e 
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a todos os associados, parabenizando pelo evento realizado nos dia 28 e 29 de Março de 2009, 
e pela comemoração dos dez anos de fundação, ocorrida no dia 05 de Abril, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 638/079/09, Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que 
depois de submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício parabenizando os 
dirigentes do Sport Clube Internacional Torcedores, sócios, atletas e funcionários, na pessoa de 
seu presidente Vitório Carlos Costi Piffero, pela passagem do aniversário de 100 ( cem ) anos 
de conquistas e glórias. Desta forma cumprimentamos a toda nação colorada pela festa do 
centenário do Clube, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 639/080/09, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a Direção da Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Arthur 
Milton Arnold, parabenizando toda a equipe diretiva, professores e funcionários pelos 10 anos 
de fundação comemorado no mês de março. Reitera-se ainda, nosso reconhecimento pelo 
trabalho pedagógico realizado, pela qualidade, seriedade e competência, contribuindo no 
desenvolvimento da educação infantil. Salientamos que as crianças são o futuro e a garantia da 
continuidade do nosso país, pois saibamos conduzi-las e encaminhá-las para uma vida com 
qualidade, futuro e sucesso. Acreditar na Educação…é:…Almejar um mundo melhor…Uma 
sociedade mais justa...No desenvolvimento sustentável, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
640/081/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos aos proprietários da 
Agropecuária Dois Irmãos, Sr. Paulo Delmar da Costa e André Vinicíus da Costa, 
parabenizando pelas novas instalações da loja, oferecendo estrutura moderna e adequada aos 
agricultores locais e da região. Manifestamos nossas congratulações e nosso reconhecimento 
ao ato arrojado de empreendedorismo e a visão de continuidade de investimento em nosso 
município, acreditando na capacidade de desenvolvimento e sustentabilidade do agricultor 
carazinhense e regional. Desejamos também sucesso a equipe de funcionários da empresa que 
ao longo dos anos vêm se destacando pela organização e principalmente pela satisfação 
proporcionada aos clientes, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 641/082/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos a Direção da Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI 
Padre Gildo, parabenizando toda a equipe diretiva, professores e funcionários pelos 10 anos de 
fundação que comemora-se no mês de março. Reitera-se ainda, nosso reconhecimento pelo 
trabalho pedagógico realizado, pela qualidade, seriedade e competência, contribuindo no 
desenvolvimento da educação infantil. Salientamos que as crianças são o futuro e a garantia da 
continuidade do nosso país, pois saibamos conduzi-las e encaminhá-las para uma vida com 
qualidade, futuro e sucesso.“Bons professores são mestres temporários, professores 
fascinantes são mestres inesquecíveis, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; conforme acordo das bancadas, passamos para o intervalo regimental de 10 
minutos, solicito a assessora que proceda o registro no placar do tempo; retomamos os 
trabalhos, conforme acordo de bancadas, não haverá grande expediente, e o vereador terá três 
minutos para se manifestar fora dos requerimentos, ordem do dia, passamos agora para a 
apreciação e votação dos requerimentos e projetos, requerimentos, convido a senhora 
secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimento de nº 01 Vereador Felipe Sálvia - PDT; nº 02 Vereador Paulino 
de Moura – PTB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
nº 05 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 07 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 08 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os 
requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura: senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa escrita e falada, jornal diário da manhã, radio gazeta, 
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presidente do PMDB, Romano, o suplente de vereador Marcos Soares do PTB, ao diretor, o 
Paulão, Paulo Soares, nosso amigo e conhecido, e dizer senhor presidente, senhores 
vereadores, que Paulo, na ultima semana, nós recebemos um telefonema do gabinete do 
deputado Luis Carlos Busato, onde nós tínhamos a possibilidade de até a meia noite daquele 
dia de fazer um encaminhamento para o município de Carazinho, onde nós vamos pleitear e 
vamos buscar com certeza 500 casas para o município de Carazinho, então justamente com o 
Vereador Felipe Sálvia, se assim for vontade do plenário, nós estaremos lá, e vamos trazer sim 
para Carazinho 500 casas, e graças a competência do Paulo imediatamente fez o oficio levou 
até o senhor prefeito municipal, mandou o fax a Brasília,  e nós teremos, com certeza absoluta, 
nós teremos essas casas para o município de Carazinho, porque o assessor do deputado Luis 
Carlos Busato é um amigo que a gente fez, é um menino de extrema competência, já trabalhou 
no ministério da cidade, então ele sabe o caminho mais curto para que nós possamos trazer 
para o município de Carazinho 500 casas, então eu quero dizer a imprensa, e aproveitar, e ela 
tem esse poder, ela tem essa dinâmica, de dizer que eu não tenho medo de tirar diária, eu não 
tenho medo de viajar, porque a viagem, desde que ela seja uma viagem consciente, produtiva, 
que traga recurso realmente para o município de Carazinho, ela tem que ser feita sim, nós 
temos lá projetos na área de uma creche, novecentos e sessenta mil reais, nós temos lá com 
certeza trezentos mil reais para o abrigo professora Odila, que também vai ser liberado, e nós 
também temos agora essas possibilidade dessas casas populares, então assim, desde que nós, 
e eu quero deixar claro que essa legislatura ela esta pensando assim, ela esta fazendo assim, 
ela esta pensando no bem comum da sociedade, do bem comum da comunidade de Carazinho, 
que nós queremos, então seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, Vereador 
Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; senhor presidente, colegas, senhores e 
senhoras, hoje entrei com uma indicação e dentro dos trabalhos, dois eu julgo muito importante, 
um requerimento e uma indicação, a indicação na semana passada, se não me engano na 
ultima sessão nós votamos aqui a contratação de oficineiros para trabalhar no CEMEP, e houve 
a contratação para o curso de recreacionista, se não me engano, até em visita ao CEMEP, que 
fiz essa semana, questionei, porque achei que não tem muito mercado de trabalho para 
recreacionista, mas me foi colocado a cerca de varias possibilidades, do recreacionista 
trabalhar, fui visitar o CEMEP, e levar um projeto ao CEMEP, e um pedido, que seja criado um 
curso profissionalizante no nosso CEMEP, para atendente da 3ª idade, para o profissional 
atender o idoso, o idoso é hoje a fatia da nossa sociedade que mais cresce, é uma fatia que 
tem hoje o maior recurso, segundo estatística, e é uma fatia que na hora de você contratar um 
profissional para atender uma pessoa com Alzaimer, uma pessoa com algum problema de 
saúde, qualquer que seja, ou para uma companhia noturna para um idoso, existe uma grande 
dificuldade, porque não existe um curso profissionalizante nesse sentido, então levei minha 
idéia, levei o meu projeto para o CEMEP, para a criação de um curso profissionalizante, nesse 
sentido, também entrei com um requerimento pedindo para que seja feita uma doação de um 
veiculo da eletrocar que no ano passado foi a leilão, foi arrematado, para que seja repassado 
ao departamento municipal de transito, que o golzinho não dá mais, esta na hora de renovar um 
pouco a frota dos fiscais de transito, eu acho que é um veiculo que não vai fazer falta para a 
eletrocar, um veiculo de valor não muito alto, fiz o pedido para que esse veiculo seja doado ao 
município e o município repasse ao departamento municipal de transito, e deixar mais um 
pedido para o Rudi e para o De Loreno, que levem adiante, ou que consigam pelo menos 
marcar uma reunião comigo junto ao executivo municipal, para mim levar o bolsa atleta, para 
gente vê se tira o bolsa atleta do papel, e faz o bolsa atleta acontecer em Carazinho, porque eu 
não vejo resultado nem nessa, nem na administração anterior, da qual eu fiz parte, de repassar 



 10 

cento e oitenta mil reais como a administração anterior repassou para a FUNDESCAR, e não dá 
resultado nenhum, tu não vê resultado pratico nenhum, para o atleta amador do município, 
então, eu acho que é um projeto que foi assinado por todos os colegas, não é um projeto só 
meu, é de todos vocês, eu acho que vale a pena nós pelo menos sentarmos com o prefeito para 
discutir esse projeto, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; questão de ordem presidente, eu 
gostaria de pedir ao Vereador Felipe Sálvia para subscrever o requerimento nº 01 de sua 
autoria; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos, moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura  do 
numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção nº 01 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; nº 04 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 06 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; nº 09 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
nº 11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 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, projetos, peço para a senhora secretaria para que proceda a leitura do numero, ementa e 
autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei complementar nº 001/2009. autor: executivo 
municipal. Ementa: Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei Complementar 
07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei Complementar nº 131/08. 
Parecer da comissão de justiça e finanças: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que dá 
nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei Complementar 07/90 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei Complementar nº 131/08. Voto: O presente 
Projeto de Lei Complementar é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico da Casa, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Vereador Eugênio Grandó – relator e secretário, Vereador 
Gilnei Jarré – presidente e Vereador Felipe Sálvia – membro; Projeto de lei 036/2009. autor: 
executivo municipal. Ementa: Declara de utilidade pública o Círculo de Orquidófilos de 
Carazinho. Parecer: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que declara de utilidade 
pública o Círculo de Orquidófilos de Carazinho. Análise: Além de haver respeito à iniciativa 
legislativa, a entidade presta, segundo o Executivo Municipal, relevantes serviços para a 
comunidade, proporcionando o desenvolvimento turístico. Voto: Em face do exposto, o presente 
Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – presidente, Vereador Eugênio Grandó – relator e 
secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; Projeto de lei nº 040/2009. autor executivo 
municipal. Ementa: Cria cargo em comissão e Função Gratificada na Organização 
Administrativa Básica do Município. Parecer: O Executivo Municipal propõe a criação de cargo 
em comissão e Função Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município. Voto: O 
presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Vereador Felipe Sálvia – relator e membro, Vereador Gilnei 
Jarré – presidente, Vereador Eugênio Grandó – secretário; Vereador Gilnei Jarré; questão de 
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; em relação aos projetos, que a vereadora esta lendo, nós 
temos que ler um de cada vez e votar um de cada vez, foi pedido para votar em bloco os 
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requerimentos e moções, então tem que ser um de cada vez se não vai dar confusão na hora 
da votação; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente, eu até gostaria 
de sugerir, fazer uma solicitação verbal, que os projetos 36, 40 e 41 fossem em bloco; 
Presidente Vereador Leandro Adams; então desconsidera a leitura do projeto de lei 
complementar 001/09, proceda a leitura dos demais projetos; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de lei nº 041/2009. autor executivo municipal. Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de quatro (04) servidores. Parecer: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei 
que autoriza a contratação emergencial de quatro (04) servidores. Voto: O presente Projeto de 
Lei com a Emenda Modificativa é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, 
Vereador Eugênio Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; Vereador Gilnei 
Jarré; senhor presidente, tem que ler a emenda modificativa; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; emenda modificativa ao projeto 041/2009, de autoria do executivo municipal, artigo 1º - 
fica alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei nº 041/2009, que passará a viger com a 
seguinte redação: Art. 1º - autoriza o poder executivo a contratar quatro(4) motoristas com 
jornada de 40 horas semanais, em caráter emergencial, pelo período que vai da publicação 
desta lei até o dia 31/12/2009, com base na lei complementar nº 07/90, artigos 250 e 251, com 
atribuição e remuneração equivalente ao padrão quatro, do quadro dos servidores efetivos, para 
prestarem serviços junto à secretaria municipal de saúde. Vereador Gilnei Jarré – PSDB, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças dos projetos, 
e emenda do projeto 041/2009, com a palavra Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; 
boa noite senhor presidente, secretaria, colegas, suplentes de vereadores, presidentes de 
partidos, a gente acha muito importante que com relação à contratação dos motoristas de 
ambulância, mas isso é uma coisa importante, tem que ser bem qualificado, eles tem que ter a 
sua qualificação correta, porque a gente sabe que quem esta dirigindo a ambulância, esta 
levando gente que esta mal, então eu pediria que quem fosse contratado, tivesse toda a sua 
regulamentação que existe uma qualificação para dirigir isso aí, então que fosse tomado nota e 
que levasse a fio mesmo isso ai, outra coisa é com relação; Vereador Rudinei Brombilla; 
questão de ordem colega, um aparte colega vereador, importante parabenizá-lo por essa 
manifestação, e no dia de hoje, o secretario da saúde já estava realmente conversando sobre 
esse assunto, sobre a qualificação dos profissionais, porque esta levando pessoas doentes, e 
da responsabilidade, então foi muito oportuna essa tua colocação, e essa preocupação hoje 
mesmo a secretaria municipal de saúde, através do seu secretario e da sua diretora da saúde, 
que esta presente aqui, a senhora Ana Pádua, estavam comentando sobre isso ai, obrigado; 
Vereador Elbio Esteve; obrigado, com relação a isso também já falei com a Ana, nós temos 
uma UTI móvel, ela foi montada no ano passado, as peças parece que esta sendo licitatório, 
mas pessoal, a gente não pode perder tempo com isso, infelizmente neste final de semana 
perdemos um morador de Carazinho, por uma falta de UTI móvel, então a gente tem que ter 
consideração com isso; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir o parecer da comissão de justiça e finanças e a emenda do projeto 041/2009 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da 
comissão de ordem econômica e social dos projetos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 036/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Declara de utilidade pública o 
Círculo de Orquidófilos de Carazinho. Parecer: Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto 
de Lei que declara de utilidade pública o Círculo de Orquidófilos de Carazinho.Análise: Temos 
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conhecimento de que o Círculo de Orquidófilos de Carazinho presta serviços à comunidade tais 
como embelezamento, palestras nas escolas, preservação da flora e meio ambiente, além de 
auxiliar o incremento do turismo local. Voto: Em face do exposto, o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereadora Sandra Citolin – relatora e 
presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio Esteve – membro. Projeto 
de Lei nº 040/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargo em comissão e Função 
Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município. Parecer: Relatório: O Executivo 
Municipal propõe a criação de cargo em comissão e Função Gratificada na Organização 
Administrativa Básica do Município. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia. Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador Rudinei 
Brombilla – secretário e Vereador Elbio Esteve – membro; Projeto de Lei nº 041/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação emergencial de quatro (04) servidores. 
Parecer: Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza a contratação 
emergencial de quatro (04) servidores.Voto: O presente projeto de lei com a Emenda 
Modificativa encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – secretario e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e 
social, dos projetos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em votação os projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que 
queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovado por todos, solicito a secretaria que proceda a leitura do 
projeto de lei complementar 001/2009, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei complementar nº 001/2009. autor: 
executivo municipal. Ementa: Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei 
Complementar 07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei 
Complementar nº 131/08. Parecer da comissão de justiça e finanças: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei 
Complementar 07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei 
Complementar nº 131/08. Voto: O presente Projeto de Lei Complementar é CONSTITUCIONAL, 
conforme parecer do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Eugênio 
Grandó – relator e secretário, 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 vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, questão de ordem Vereador 
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; eu gostaria que lessem a mudança no estatuto para a 
platéia por favor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei complementar nº 001 de 
27 de março de 2009. Ementa: dá nova redação ao parágrafo único do artigo 71 da lei 
complementar 07/90 – estatuto dos servidores públicos municipais e revoga a lei complementar 
nº 131/08. Art. 1º o parágrafo único do artigo 71 da lei complementar nº 07/90 de 04/04/90, 
passa a viger com a seguinte redação: “Parágrafo único – mediante autorização do servidor 
poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de instituições bancárias, a critério 
da administração e com reposição de custos, até o limite de quarenta por cento (40%) da 
remuneração. “ (NR). Art. 2º esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a lei complementar nº 131, de 03 
de dezembro de 2008. Gabinete do prefeito, 27 de março de 2009. Prefeito Aylton Magalhães. 
Presidente Vereador Leandro Adams; retomamos a discussão da comissão de justiça e 
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finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; questão de ordem senhor presidente, eu vou 
fazer a leitura do parágrafo único do artigo primeiro a qual a nova lei passara a viger,  
“Parágrafo único – mediante autorização do servidor poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, até o 
limite de quarenta por cento (40%) da remuneração para bancos e quarenta (40%). Por cento 
para as demais entidades conveniadas, totalizando oitenta por cento (80%). “ (NR). Vereador 
Elbio Esteve; a mudança então é que se tire os outros 40%, que fique só com os bancos; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin;  na lei anterior a escrita estabelece que a remuneração 
para os bancos é de 40% e de 40% para demais entidades, totalizando 80%, na nova redação 
ela dá somente 40% aos bancos e retira então as entidades conveniadas, o restante dos 40%;   
Presidente Vereador Leandro Adams; consulto o plenário se esta satisfeito, esta em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovado por todos;  peço para a senhora secretária proceda a leitura do 
parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei Complementar nº 001/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova redação 
ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei Complementar 07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais e revoga a Lei Complementar nº 131/08. Parecer: Relatório: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 71 da Lei 
Complementar 07/90 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e revoga a Lei 
Complementar nº 131/08. Análise: O Projeto de Lei Complementar foi considerado 
constitucional pela Comissão de Justiça e Finanças. Voto: Em face do exposto, o presente 
projeto de lei complementar encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente 
Vereador Leandro Adams;  esta em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e 
social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, esta em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos dão a 
honra, ex-secretária Marleide e seu esposo, é uma satisfação tê-los na casado povo, 
relacionado a esse projeto eu vou manter minha coerência, na legislatura passada, eu votei um 
projeto com teor de que seria 40% e mais 40% para que totalizasse os 80% de desconto em 
folha do servidor publico, a situação que ele esta é meramente pessoal, ele é que sabe o que 
ele vai fazer com o recurso que ele ganha do município de Carazinho, se esta demais,  se esta 
pouco, se não esta, isso é problema do servidor, eu vou manter a minha coerência, e vou votar 
contra o projeto do prefeito Aylton, contra o projeto do executivo, porque eu entendo que o 
servidor não pode ser prejudicado, porque ele hoje perdendo esses 40% ele vai estar a beira da 
falência, porque ele tem farmácia, ele tem o rancho, e nós vamos trabalhar só em cima da 
comida, porque é lei isso, isso é uma lei federal, estadual, onde ele tem esse direito de 
comprometer esse recurso com a sua alimentação, então eu vou manter o meu voto, mas deixo 
bem a vontade o colega Vereador Rudi e o colega Vereador De Loreno, para que eles tomem a 
decisão que eles bem entenderem, eu vou manter a minha posição da legislatura passada que 
votei favorável, e quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, e a imprensa que esta 
aqui, parabenizar a comissão de justiça e finanças dessa casa, o Vereador Gilnei Jarré, o 
Vereador Grandó e o Vereador Felipe Sálvia, as 14 e 30 deu entrada o projeto dos motoristas 
para a saúde, a Vereadora Sandra Citolin  e o Presidente Vereador Leandro Adams também 
concordou com essa possibilidade desse projeto entrar em votação, então prova mais uma vez 
que o poder legislativo vai divergir muito, mas vai convergir mito mais pelos interesses da 
sociedade, e falando com o Vereador Gilnei Jarré, ele coloca a possibilidade de se mandar 
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novamente o projeto da capina, porque  a capina é essencial, em vez de dois meses vamos dar 
quatro meses, porque as pessoas estão passando necessidades, e pior, a nossa cidade esta 
uma bagunça, esta suja , esta mal cuidada, então se isso puder legalmente, se não puder o 
Vereador Eugênio Grandó tem um projeto onde ele consegue colocar alguns apenados, e o 
resto da sociedade, nós podemos assinar um requerimento pedindo para que o prefeito Aylton 
que mande esse projeto para a câmara de vereadores, para que possamos beneficiar o menor 
numero de pessoas, então a comunidade vai entender que muitas vezes nós vamos vir a essa 
tribuna e vamos divergir de idéias, mas nós vamos convergir em prol da população de 
Carazinho, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte Vereador 
Paulino de Moura, até em complemento a sugestão sugerimos que seja avaliado em vez de se 
contratar para dois meses 100 pessoas, que contrate menos pessoas e tenha uma rotatividade 
até o final do ano, para que se possa manter o município mais limpo diminuindo essas pessoas 
contratadas via penitenciaria, obrigada; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega, até 
conversando na semana que se passou com o colega Vereador Eugênio Grandó, que esteve 
em Porto Alegre na SUSEPE também vendo a relação dos apenados, a gente teve um contato 
com o secretario de assistência social, Chitollina, onde eles, através do executivo, estão 
elaborando novamente um novo projeto, onde reduz para 6º pessoas contratadas, seria o 
numero inicial de 10 apenados, mas podemos estudar novamente, aumentar esse numero de 
apenados, e uma parceria com a UACC, que seria a Associação de bairros, onde os 
presidentes de bairros, até uma forma de valorizar os presidentes de bairros, indicariam as 
pessoas para trabalhar nesse projeto mutirão da capina, claro, que com critérios, de repente 
com comprovante de renda, crianças na escola, seria um projeto social, envolvendo o presídio 
municipal de Carazinho, juntamente com o projeto comunitário com a UACC, nós conversamos 
sobre esse assunto; Vereador Paulino de Moura; sim Vereador Eugênio Grandó; Vereador 
Eugênio Grandó; a questão da capina é uma questão bem ampla, uma questão  que a 
administração vai botar a mão na massa, não basta conveniar com a UACC, conveniar com 
qualquer entidade, a administração municipal vai ter que elaborar um projeto de cunho social, 
onde exista uma contrapartida das famílias que participam desse projeto, para retirar elas da 
linha da miséria, para qualificar essa pessoa, para inserir ela no seio da sociedade de novo, não 
basta dar comida, seis meses de sacolão, e daí rodar de novo, pega mais 100, bota mais 100 e 
assim vai, não vai ter resultado nenhum, então na viagem que eu fui a Porto Alegre, levei o 
jurídico da casa, não faço parte do governo, tenho uma posição de oposição, com relação ao 
governo, mas eu também quero o bem de Carazinho, o Vereador Rudi me pediu, o Vereador 
Paulino de Moura conversou em nome da bancada do PTB, estou tentando auxiliar, mas eu 
quero ser bem claro, para esse projeto vingar, ele ser constitucional, para ele existir, tem que se 
criar um projeto social, para o Vereador Rudi, porque o jurídico da prefeitura faz uma consulta 
ao órgão de assessoria dele que é  a DPM, mas eu acho que deixo como sugestão, que o 
secretario da assistência social se dirija a capital do estado, enfim, busque idéias, e uma 
solução para esta questão, e monte realmente um projeto social, se não for o adulto que vai 
estar fazendo a capina, que insira as crianças de alguma forma, os seus familiares, para dar 
uma condição de vida melhor para eles sempre, e não só durante seis meses, obrigado; 
Vereador Paulino de Moura; e complementando eu acho que até a casa, a idéia do Vereador 
Eugênio Grandó, a idéias do Vereador Gilnei Jarré, a idéia do executivo, e o poder legislativo 
através do seu presidente, nós possamos fazer e montar, Vereador Eugênio Grandó, um 
requerimento baseado nisto, que se crie uma contrapartida, que nós não podemos só dar, e 
eles não nos ofertar nada, então que nós possamos durante essa semana, montar um 
requerimento, montar um anteprojeto de lei, para que o executivo possa copiar, ou adequar, 
para que nós possamos realmente fazer isso, eu tinha uma visão retrógrada na legislatura 
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passada, e em outras legislaturas, que só dando, retrógrada quer dizer que é ultrapassada 
Vereador Felipe Sálvia, então vou usar a palavra ultrapassada, porque eu entendia que eu dar 
as coisas para as pessoas era a melhor solução, e na verdade não é, você tem que ensinar as 
pessoas a pescar, ensinar as pessoas a conquistar suas coisas, então eu entendo que nós aqui 
do poder legislativo podemos contribuir muito com a  sociedade, com o povo de Carazinho 
ensinando as pessoas a pescar, ensinando as pessoas a conquistar, seria isso senhor 
presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, vou repetir, atenção senhores 
vereadores, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
rejeitado por todos, questão de ordem Vereador Paulino de Moura, Vereador Paulino de 
Moura; eu gostaria de fazer um requerimento verbal a vossa excelência de que a compensação 
de horário que é hoje o pessoal  trabalha e teria na sexta feira, essa compensação de horário 
seja na quinta-feira, porque na sexta-feira é feriado, então que fosse na quinta-feira à tarde a 
folga dos servidores compensado a noite de hoje, obrigado senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador Paulino de 
Moura, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, queremos 
agradecer a presença do publico que nos prestigiou na noite de hoje , nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de abril de 2009 às 18 
horas e 45 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                Secretária  
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