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Ata da Reunião Ordinária do dia 04 de maio de 2009.............Ata 22 
 
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 04 de maio de 2009, convido o senhor Vereador Erlei Vieira para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador 
Leandro Adams; solicito a senhora secretária que proceda a leitura da convocação do 
suplente; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Carazinho, 04 de maio de 2009. Convocação 
021/2009: Senhor José, CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores, no dia 04/05/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Estevão De 
Loreno, por motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, 
desta Casa, solicitamos ainda que Vossa Senhoria traga o Diploma e a declaração de bens 
para ser entregue ao Presidente no ato da Posse. Ao senhor Nélio Roberto da Silveira - 
Suplente de Vereador do PPS; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a assessoria de 
mesa para se dirigir ao Vereador Nélio Roberto da Silveira para prestar o compromisso e 
entregar o diploma e declaração de bens; Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica, 
observar a legislação federal, estadual e municipal, e exercer o meu cargo sob a inspiração da 
democracia e do bem comum do povo carazinhense; Vereador Nélio Roberto da Silveira; eu 
prometo; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 13 de abril de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 13 de 
abril de 2009, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovada por todos, coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 22 de abril de 2009, esta em discussão a ata 
da reunião ordinária do dia 22 de abril de 2009, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovada por todos, convido à senhora secretária para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 04 de Maio 
de 2009. Projeto de Lei n° 027/2009 de autoria do Vereador Élbio Esteve, o qual cria no 
município o Programa de Preservação e uso racional da água, com a implantação de cisternas 
nas edificações e residências. Of. presidência da república, em resposta ao OD. 310/09. Of da 
ACIC convidando para o lançamento do Programa Junior Achievement RS 2009, a realizar-se 
no próximo dia 04 de maio, às 19 horas, nas dependências do Clube Comercial de Carazinho. 
Of. das entidades ACIC, CDL, OAB, Sindicato Rural, Sindicato do Comércio e Sindicar, 
convidando para uma Reunião palestra, a realizar-se no período entre os dias 20 de maio e 15 
de junho de 2009, conforme disponibilidade na sua agenda. Of. 023/2009 da Abramilho, 
agradecendo proposição dos Vereadores Rudinei Brombilla e Sandra Citolin. Of. Circular da 
ANEEL, informando a realização de audiência pública, no dia 07 de maio de 2009, na ACIC. 
Projeto de Lei n° 055/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual cria e extingue vagas de 
cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Carazinho. Projeto de Lei n° 056 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual altera a lei municipal n° 5.871/03; Presidente Vereador 
Leandro Adams; solicito um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Padre Gajardo 
da paróquia da Glória, (um minuto de silêncio); passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 850/450/09, recolhimento de entulhos verdes, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
851/451/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio na Rua Santa Catarina no Bairro 
Santo Antônio, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 852/452/09, Solicita que seja enviado oficio ao 
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Executivo Municipal para que determine ao setor compete  serviços de capina, limpeza e 
pinturas do meio fio na Rua Felix da Cunha no Bairro Santo Antonio, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 853/453/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor compete  serviços de capina, limpeza e pinturas do meio fio na Rua 13 de 
Maio no bairro Santo Antônio, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 854/454/09, Solicita que seja 
enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente serviços de 
patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Arthur J. Arnold, no B. Floresta, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 855/455/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente serviços  de patrolamento, cascalhamento e 
limpeza de bueiros na Rua Henrique Theodoro Schultz, no Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 856/456/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor compete melhorias no Bairro Braganholo bem como pavimentação asfáltica, 
canalização das águas pluviais, nas ruas Eça de Queiroz, Arthur Scheibe, Victor Hugo, São 
João Batista e Anita Garibaldi, conforme abaixo assinado de 67 moradores das ruas acima 
citadas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 857/457/09, Solicita que seja determinado ao setor 
competente para que seja feito o patrolamento e cascalhamento da Rua São Francisco de Assis 
esquina com a Rua Leonel Rocha, Bairro Ouro Preto, Vereador Nélio Roberto da Silveira – 
PPS; 858/458/09, Solicita que seja determinado ao setor competente para que seja feita a 
limpeza e roçada do acostamento da Rua Leonel Rocha, até a Rua Antônio Afonso Loss, B. 
Ouro Preto, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 859/459/09, Solicita que seja 
determinado ao setor competente para que seja feita a limpeza de uma boca de lobo na Rua 
Antônio Afonso Loss junto com a Rua Leonel Rocha em frente ao nº 165, Bairro Ouro Preto, 
Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 860/460/09, Solicita que seja determinado ao setor 
competente para que seja feito o calçamento de parte da Rua Saldanha Marinho em frente ao 
nº 389 A, B. Loeff, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 861/461/09, Solicita a Secretaria 
de Obras, que realize serviços de melhoria no calçamento da Rua São Paulo, em frente à 
escola no B. Oriental, Vereador Grandó – PTB; 862/462/09, Solicita a Secretaria de Obras, que 
realize serviços de melhoria no calçamento da Rua  Sergipe no Bairro Oriental, Vereador 
Grandó – PTB;  863/463/09, Solicita a Secretaria de Obras, que realize serviços de melhoria no 
calçamento da Rua  Pinheiro Machado no B. Oriental, Vereador Grandó – PTB; 864/464/09, 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor de fiscalização, o cumprimento da Lei 
Complementar n. º 133, sancionada em 14 de Abril de 2009, que inclui no artigo 140, capítulo 
XXI a letra “g”:- que em forma de panfletos avulsos, impressos ou não, sejam colocados soltos 
na parte externa dos veículos automotores, Vereador Grandó – PTB; 865/465/09, recolhimento 
de entulhos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 866/466/09, Solicita para o setor competente 
que realize trabalhos de capina, cascalhamento e compactação na Rua Antônio E. Kerpem no 
Bairro Centro, pois os moradores reclamam que o mato está tomando conta da referida via 
dificultando o trafego dos pedestres e inclusive de automóveis, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
867/467/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do calçamento 
ou asfaltamento na Rua Tijuca no B. Aurora, os motoristas reclamam dos buracos e das 
péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 868/468/09, Solicita para 
o setor competente que execute trabalhos de conserto do calçamento ou asfaltamento na Rua 
Rio Branco no Bairro Glória, pois a referida via se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 869/469/09, REITERANDO em complementação 
a indicação apresentada e apontada no livro de registro de n. º0053/040/09, de autoria do 
Vereador Leandro Adams, e por solicitação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com 
Deficiência, solicita ao setor competente que as vagas de estacionamento para deficientes, 
obedeça à sugestão apresentada abaixo, Vereador Grandó – PTB; 870/470/09, Solicita para o 
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setor competente da Secretaria de Obras realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica e 
nivelamento da camada do asfalto na Avenida Flores da Cunha a partir do nº. 6200, localizada 
entre os Bairros Fey / São Sebastião, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 871/471/09, Solicita 
para o setor competente da Secretaria de Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos 
ao longo da extensão do canteiro central da Rua Marcílio Dias, localizada no Bairro Santo 
Antônio, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 872/472/09, Solicita para a Secretaria de Obras 
realizar trabalhos de pintura de solo em toda a extensão da Rua Ipiranga, localizada no Bairro 
Glória/Hípica, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 873/473/09, Solicita para a Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de melhorias na acessibilidade da Rua Anchieta, localizada no B. 
Operária, principal acesso a Escola Estadual Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 874/474/09, Solicita ao Executivo Municipal medidas 
urgentes quanto à instalação da rede de distribuição de água em várias localidades do interior 
do município, que inclusive já tiveram os poços perfurados e aguardam até agora pela 
efetivação da obra, dando conclusão aos poços, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 875/475/09, 
Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor compete a 
substituição da parada de ônibus na Rua Felix da  Cunha em Frente ao nº 400, por solicitação 
dos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 876/476/09, Solicita ao Executivo Municipal 
para que determine ao setor competente, que realize serviços de melhorias no calçamento da 
Rua General Portinho, Bairro Centro, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 877/477/09, Solicita ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente, que seja efetuado o 
patrolamento, ensaibramento, cascalhamento e compactação do final da XV de Novembro 
trecho após CTG Pedro Vargas, Vereador Elbio Esteve – PSDB; requerimentos: 878/190/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Senhor GILSON SHLICHTING Secretário do 
Conselho Municipal de Trânsito solicitando que seja novamente permitido estacionar na Rua 
Alferes Rodrigo, trecho compreendido entre a Avenida Pátria e a Avenida Flores da Cunha, a 
população está reclamando que não tem onde estacionar, para chegar no comércio existente 
neste trecho, os comerciantes também reclamam, pois prejudica bastante o movimento com a 
dificuldade se achar estacionamento os consumidores acabam optando por outros 
estabelecimentos mais acessíveis, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 879/191/09, seja 
encaminhado oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A - 
ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo seja realizada a troca da 
luminária localizada na RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, esquina com a RUA SARANDI, no 
Residencial Cantares, eis que existem duas luminárias às escuras, sendo o último poste na rua 
João Batista da Silva esquina com a Sarandi e o outro próximo ao abrigo de ônibus da Rua 
Sarandi, sendo que as escuras facilita a ação de vândalos, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
880/192/09, Solicita leitura de ofícios recebidos do Senador da República Sérgio Zambiasi e 
Deputado Federal Luiz Carlos Busato, referente destinação de recursos para Carazinho; 
Vereador Paulino de Moura – PTB; Ilustríssimo Senhor PAULINO DE MOURA Vereador 
Municipal CARAZINHO – RS. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria 
para comunicar que o nosso Senador Sérgio Zambiasi apresentou emenda individual ao 
Orçamento Geral da União de 2009, sob o n.o 20240014, funcional programática 
23.695.1166.10VO.0043, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), para Apoio a 
Projetos de Infra-Estrutura Turística - No Estado do Rio Grande do Sul junto ao Ministério do 
Turismo. Aproveito para solicitar que seja inserida no SICONV, o mais breve possível, a 
proposta referente à aplicação dos recursos. Sem mais para o momento, coloco-me à 
disposição para possíveis esclarecimentos, renovando votos de consideração e apreço. 
Respeitosamente. RONALDO SANTINI – coordenador de orçamento; Ao excelentíssimo senhor 
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Paulino de Moura – vereador. Carazinho – RS. Cumprimentando-o cordialmente, vimos 
comunicar que, este parlamentar destinou, ao município de Carazinho, recursos no valor de R$ 
150.000,00(cento e cinqüenta mil reais), junto ao Ministério das Cidades, para apoio a Politica 
de Desenvolvimento Urbano – ações de infraestrutura urbana em Municípios, funcional 
programática 15.451.0310.1D73.0070, emenda parlamentar nº 24070003. Ressaltamos, que o 
Ministério irá cadastrar a emenda e posteriormente este gabinete repassará ao município o 
numero para complementação junto ao sistema Siconv, pelo site: www.convenios.gov.br. Certo 
da atenção, nos colocamos a disposição, no que couber, para maiores esclarecimentos. 
Atenciosamente. Luiz Carlos Busato – Deputado Federal; 881/193/09, 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 ao Excelentíssimo 
Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada na Câmara Federal, ao 
Senador Paulo Paim, e as Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara, manifestando nosso desejo, que sem dúvida alguma expressa o 
desejo de milhões de brasileiros deste país que aguardam a aprovação dos Projetos do 
Senador Paulo Paim, assim como os mesmos foram aprovados pelo Senado Federal, sem os 
substitutivos ou emendas que possivelmente serão propostas pelas comissões da Câmara. A 
aprovação dos Projetos do Senador Paulo Paim será um avanço significativo na qualidade de 
vida de milhares de contribuintes da previdência, pois proporciona que os mesmos possam ter 
reajustes equivalentes ao reajuste do salário mínimo, independente do piso salarial com que 
tenham se aposentado, deixando assim de ter tantas perdas, pois com a regra atual, com o 
passar dos anos quem se aposenta recebendo 7 (sete) salários mínimos acaba em pouco 
tempo recebendo 2 (dois) salários, uma injustiça sem tamanho pois o contribuinte passa 30 
anos de uma vida labutando, contribuindo com a previdência com valores significativos.O que 
nos entristece em toda essa morosidade para votar estes projetos é ver todos estes absurdos 
escândalos que estão ocorrendo com relação às passagens aéreas, as diretorias do senado, as 
ocupações de apartamentos funcionais por parentes dos parlamentares, coisas sem ética, que 
vêm sendo feitas há décadas, sem a mínima discrepância, onde e com o que são gastos rios de 
dinheiro “PÚBLICO”, verdadeiras fortunas mesmo, e agora alguns insistem em dizer que se as 
propostas do senador Paim forem aprovadas os cofres da previdência irão quebrar, irá quebrar 
sim e de vez, a confiança dos brasileiros nos seus representantes que ao invés de se 
preocuparem em garantir nossos direitos preocupam-se mais em garantir o “seu”. Mais uma vez 
o nosso apelo para que sejam aprovados os Projetos do Senador Paulo Paim sem emendas ou 
substitutivos, pois estas sim são propostas que tornam a aposentadoria algo compensador. 
Sim, uma compensação depois de tantos anos trabalhando e contribuindo com a Previdência, 
nada mais justo que o aposentado receba até o fim da vida o valor correspondente ao que lhe 
foi concedido no inicio do benefício, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 882/194/09, Solicita que seja 
registrado em ata, solicitando ao Conselho Municipal de Trânsito a viabilidade sobre isenção da 
taxa do estacionamento rotativo pago de automóvel de aluguel (TAXI). Dispensado os taxistas 
do uso de cartões nas áreas de Zona Azul por até 15 minutos durante o período de espera dos 
passageiros, determinando que o taxista fique aguardando no carro. A medida visa garantir não 
só espaço, mas também propiciar melhores condições para que essas pessoas possam ser 
desembarcadas com mais conforto e segurança. Lei municipal nº 6.774 de 23 de abril de 2008 
– art. 1º - fica criado o conselho municipal de transito de carazinho, órgão de assessoria 
técnica, de planejamento e estudos, que apresenta reivindicações e sugestões em caráter 
orientador referente ao transito municipal, cabendo sempre s decisão final ao chefe do poder 
executivo. Art. 3º § IV – emitir parecer quando solicitado sobre as políticas de transporte e 
circulação no município; Vereador Rudinei Brombilla – PP; 883/195/09. A Vereadora abaixo 
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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 da Sra. Fátima Pires, pelo 
seu falecimento ocorrido hoje, em 04 de maio de 2009 em Carazinho. Os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido. “Disse-lhe Jesus: Todos os que foram antes dele são um povo 
infinito em número; e os que depois hão de existir não se hão-de nele regozijar; mas até isso é 
vaidade e aflição de espírito”.  O Senhor reinará pelos séculos; o teu Deus, ó Sião, reinará por 
todas as gerações”. (Salmo 145), Vereadora Sandra Citolin – PMDB;  884/196/09, A Vereadora 
abaixo subscrita requer, na forma regimental, que depois de ouvida no Plenário, seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES e DADOS 
referentes ao Contrato firmado entre o Município e a Empresa Kopp: Anexar ao Pedido de 
Informações cópia do contrato firmado entre o Município e a Empresa Kopp, o qual inclui a 
implantação de um sistema de fiscalização de infrações de trânsito, avanço de sinal, excesso 
de velocidade e parada sobre faixa de pedestres com a locação de equipamentos, inclusive 
sinaleiras; Anexar cópia da sentença proferida e publicada em 20 abril de 2009, pela Juíza de 
Direito Taís Culau de Barros, a qual decidiu anular o contrato e mantendo a liminar que impede 
o início do sistema de registro de infrações no trânsito local através de dispositivos; Anexar 
cópia do decreto declarando de utilidade pública para fins de desapropriação equipamentos de 
sinalização de trânsito, assinado pelo Prefeito Municipal na tarde do dia 24 de abril de 2009. 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o referido pedido de informações por ser de grande importância 
que os vereadores desta Egrégia Casa e a comunidade carazinhense conheçam tais 
informações sobre o Contrato firmado entre o Município e a Empresa Kopp. A autora entende 
que o presente Pedido de Informações sendo a prerrogativa dos vereadores de fiscalizar os 
atos do Poder Público, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 885/197/09, A Vereadora abaixo 
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor para a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul na 
pessoa do Sr. Presidente Ivar Pavan e para o  Sr. Deputado Estadual Gilberto Capoani – Líder 
da Bancada do PMDB, requerendo as Vossas Excelências frente a grave estiagem que atinge o 
Rio Grande do Sul, uma ação conjunta com a Bancada Federal para que seja tomadas as 
devidas providências urgentes em pelo menos 137 municípios do Estado que decretaram 
situação de emergência. Até o momento a seca atinge aproximadamente 660 mil gaúchos 
conforme reportagens divulgadas pela mídia e além da questão do abastecimento doméstico, a 
grande preocupação concentra-se na economia, pois a agricultura e a pecuária já estão sujeitas 
a perdas irreversíveis; Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 886/198/09, Os Vereadores abaixo 
subscritos solicitam 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 Pe. Pedro Gajardo, 
Pároco da Paróquia da Nossa Senhora da Glória pelo seu falecimento ocorrido na madrugada 
do dia 04 de maio de 2009 no Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo – RS.  Sua longa 
trajetória ao longo dos anos, de luta e batalha principalmente na reconstrução do Ginásio João 
Mareck e reforma da estrutura da Paróquia Nossa Senhora da Glória. “DISSE-LHE JESUS: EU 
SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, 
VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”.À família enlutada 
do PADRE PEDRO GAJARDO, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, Vereador Grandó – PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB e Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 887/199/09, Solicita que oficiado ao 
Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa Sr. Leandro Adams, solicitando que seja 
feita à troca da porta de acesso ao banheiro coletivo, pois foi feito o banheiro para portadores 
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de necessidades especiais, devido à lei de acessibilidade, mas os cadeirantes, não tem acesso 
ao banheiro porque a referida porta não está dentro das normas de acessibilidade e não há 
rampas de acesso nas portas de entrada dos banheiros e nem para entrar no plenário, pedido 
esse que já se encontra nesta casa. Pedimos a mesa diretora uma atenção especial, pois o 
poder legislativo tem que dar bons exemplos, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 888/200/09, 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 ao 
Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a Excelentíssima 
Governadora do Estado Senhora Yeda Crusius, para que juntos busquem uma forma de criar 
alternativas como retomar o programa bolsa estiagem coordenado pela Emater para a 
agricultura familiar com o propósito de amenizar os prejuízos bem como mantê-los no campo, 
devido à situação que atinge vários municípios, e por conseqüência toda a economia regional. É 
preciso, e necessário que se crie uma forma urgente para combater esta situação, Vereador 
Leandro Adams – PT; 889/201/09, Oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho S. A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo seja 
colocado postes com iluminação em um trecho na RUA Artur Bernardes, Bairro Vargas, como 
referencia a rua da SOMOSPLAN atrás dos pavilhões da Cotrijal com urgência para iluminar a 
mencionada via pública à noite, atendendo solicitação dos moradores, Vereador Leandro 
Adams – PT; 890/202/09, Solicita que seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
informe: Quais os Projetos que atualmente estão cadastrados junto ao SICONV (Portal dos 
Convênios do Governo Federal), Vereador Elbio Esteve – PSDB; 891/203/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja 
enviado ofício ao Sr. Flávio Adiers, gerente  do Centro de Medicina Preventiva e Psicossocial de 
Carazinho – CMPP, solicitando que seja instituído o pagamento de vale alimentação, a todo o 
quadro de funcionários desta valorosa instituição, respeitando-se o princípio da igualdade, haja 
vista o recebimento de tal subsídio por parte das agentes de saúde, Vereador Grandó – PTB e 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 892/204/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao Senhor Diretor do 
BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul  solicitando à viabilidade de inclusão da 
Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo e Colégio Sinodal Rui Barbosa no Projeto 
Educativo Banrisul no Colégio.Tal solicitação se justifica pela necessidade de aprendizado de 
nossos jovens para o desenvolvimento da responsabilidade financeira, o qual será desenvolvido 
através de uma atividade inspirada no clássico Jogo da Vida, onde os próprios estudantes 
serão as peças jogadoras, com a simulação de uso do cartão bancário em várias situações do 
cotidiano num grande tabuleiro em tamanho natural, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 893/205/09, 
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, reiterando a solicitação do dia 31 de março do corrente, para a 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; 894/206/09, 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, reiterando a 
solicitação do dia 09 de março do corrente, para a substituição de lâmpadas na rede de 
iluminação pública que encontram-se apagadas na Rua Ipiranga, próximo ao nº 1412, esquina 
com Avenida São Bento, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas e esquina com a Rua Polidoro Albuquerque, tendo em vista que a iluminação 
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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; 
895/207/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que depois de 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Jorge Drumm, Secretário 
Executivo Adjunto da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer do RS, solicitando viabilizar 
materiais esportivos do tipo redes, bolas e fardamentos para os seguintes clubes em nosso 
município: 1. Pinheiro Atlético Clube; (cor predominante preto e branco); 2. Escolinha Trianon; 
(cor predominante branco, verde,amarelo e vermelho); 3. ACF – Associação Carazinhense de 
Futebol; (cor predominante preto, branco e vermelho); 4. Sercesa; (cor predominante vermelho 
e branco); Tal solicitação se justifica pelo trabalho desenvolvido pelas agremiações acima em 
prol do desporto local, através das categorias de base, bem como pela presença maciça de 
crianças e adolescentes de classes sociais baixas, para as quais o esporte tem sido atividade 
norteadora e educativa, CLA – PT e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 896/115/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Jovem Jornalista, Coordenador de Jornalismo da Rádio 
Diário AM, Leandro Becker, que teve reportagem selecionada entre as quatro finalistas do III 
Prêmio Abracopel de Jornalismo. Tenha a certeza de que esta Casa orgulha-se muito deste 
momento em que vemos um dos nossos recebendo uma indicação como esta, pois certamente 
é o reconhecimento pelo belo trabalho que vem desenvolvendo junto à reportagem do Jornal 
Diário da Manhã, trabalho esse reconhecido por todos nós. O jornalismo é uma área bastante 
concorrida, onde encontramos profissionais altamente capacitados, mas que infelizmente em 
muitos casos não são reconhecidos, sabemos inclusive que na grande maioria dos casos o 
salário muitas vezes não compensa o esforço e os riscos que se corre, especialmente quando 
as reportagens geram polemica criando conflitos. Mas é isso, superar obstáculos e dificuldades 
também faz parte da vida de um bom profissional, qualificando-o ainda mais. Esta indicação, 
independente da colocação que se obtenha, já é um prêmio ao trabalho sério e competente que 
vem sendo realizado, recompensando desta forma toda dedicação e esforço, independente de 
ficar em primeiro lugar. Estaremos na torcida para que seja você o grande agraciado com este 
prêmio. Recebas do Poder Legislativo Municipal o reconhecimento por esta grande conquista, 
pois sem dúvida alguma estarás também representando nosso município, a nossa gente, que 
muito orgulha-se daqueles que tão bem representam-na, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
897/116/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de parabenizar ao Senhor LEANDRO 
BECKER,  jornalista e  coordenador  de jornalismo  da Rádio Diário da  Manhã, que teve  
reportagem selecionada entre os quatros finalistas do III prêmio Abracopel de jornalismo, que 
foi ao  ar  em março, e abordou a importância da conscientização sobre os perigos da 
eletricidade “DESARMANDO A BOMBA RELÓGIO”. Ao jovem LEANDRO BECKER, nossa 
sincera homenagem por mais esta  indicação, que independente de resultado já podemos no 
orgulhar,  considerando  uma grande vitória, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 898/117/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos  a IRMÃ IRIS MARCOLIN, digníssima 
diretora do Colégio NOTRE DAME APARECIDA, extensivo a todos os professores, funcionários 
e alunos, que obteve  o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),  no 
Município de Carazinho, divulgação realizada pelo Ministério da Educação na data de 28/04/09 
com média total (prova objetiva e redação) de 63, 02. a instituição chega ao topo em qualidade 
de ensino e aprendizagem no Município; próximo de comemorar 80 anos a Escola desenvolve a 
excelência pedagógica. A todos nossos mais sinceros cumprimentos, certos de que o Colégio 
Notre Dame Aparecida  cumpre valorosamente sua missão de educar, Vereador Rudinei 
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Brombilla – PP; 899/118/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando os 
mais sinceros votos de sucesso ao taxista  Osvaldo Lang que há 39 anos vem prestando seu 
serviço com total dedicação e seriedade a comunidade carazinhense.Com seus 85 anos de vida 
o Senhor Osvaldo sempre com muito bom humor conta inúmeras histórias de sua longa carreira 
aos passageiros, pois o mesmo é um dos primeiros taxistas de nosso município, sendo assim 
mais que justa essa homenagem a sua pessoa, Vereador Nélio Roberto da Silveira – PPS; 
900/119/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações ao Colégio 
Notre Dame Aparecida, de nossa cidade, na pessoa da Senhora Diretora Irmã Íris Marcolin e 
extensiva a todos os professores e alunos desta instituição pelo excelente resultado obtido no 
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de 
muito sucesso, Vereador Grandó – PTB; 901/120/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício de congratulações e aplausos ao ilustre Jornalista Leandro Becker, coordenador 
de jornalismo da rádio Diário AM, de nossa cidade, por sua brilhante carreira no jornalismo, a 
qual exerce com extrema dedicação e excelência. Sua dedicação resultou em uma indicação ao 
prêmio nacional de Jornalismo, com a reportagem “Desarmando a bomba relógio”, tornando-se 
finalista do III Prêmio Abracopel de Jornalismo.  Por meio deste, nosso reconhecimento e 
desejo de muito sucesso, Vereador Grandó – PTB; 902/121/09, A Vereadora abaixo assinada 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício  parabenizando  o Jovem Leandro Simas, Goleiro Titular da Equipe do Atlético de 
Carazinho, pela forte liderança que tem sobre aos demais companheiros, considerado o camisa 
nº. 1 (um), reconhecimento da torcida do Galo, orgulho desta vereadora e professora, 
conhecedora da sua trajetória, onde sempre buscou na base familiar a união por laços afetivos, 
como instituição, como a célula-mãe da sociedade, quando analisamos ou defendemos os seus 
direitos, queremos nos referir a uma realidade bem definida, que está presente no dia-a-dia, o 
qual desempenha um papel concreto na vida das pessoas e da sociedade, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 903/122/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando  o Colégio 
Notre Dame Aparecida de Carazinho, na pessoa da Diretora Irmã Íris Marcolin,  pela divulgação 
do resultado do Ministério da Educação no dia 28 de abril de 2009, obtido no Exame Nacional 
do Ensino Médio em primeiro colocado, com o melhor desempenho em Carazinho, com média 
total (prova objetiva e redação) de 63, 02. a instituição chega ao topo em qualidade de ensino e 
aprendizagem. Nossos parabéns pela conquista, excelência educacional, esforço do corpo 
docente e da dedicação de seus alunos, resultado fruto de longo trabalho de reestruturação e 
manutenção da qualidade de ensino. São 79 anos de trabalho dedicados à educação, junto à 
comunidade carazinhense, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 904/123/09, A Vereadora abaixo 
assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor parabenizando  a Paróquia Nossa Senhora da Glória, na pessoa 
do Vigário Paroquial Pe. Ovídio Sírtoli, a Comissão Organizadora dos Festejos, na pessoa do 
Senhor  Presidente Luis Carlos Dal Castel e a Comissão do Conselho Econômico da Paróquia, 
na pessoa do Senhor Presidente José Miguel Mazzutti, pela excelência da organização das 
programações em comemoração ao Cinqüentenário da Paróquia comemorados no dia 03 de 
maio de 2009. Programações realizadas desde o dia 29 de abril a 03 de maio de 2009, o tríduo, 
o tradicional galeto com massa, a missa solene com a presença de três bispos e o almoço 
festivo. Estes 50 anos estão revestidos além das festas, de uma comoção, que foi o vendaval 
que destruiu o Ginásio João Mareck em outubro de 2007. E um ano depois o mesmo já estava 
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coberto e em funcionamento. E enfim toda a comunidade carazinhense engajada neste 
momento de reconstrução. Sendo o grande batalhador para que tudo isso acontecesse foi o Pe. 
Pedro Gajardo, para que pelo menos parte das festividades dos 50 anos da Paróquia 
acontecesse no pavilhão, o que realmente tornou-se realidade.  Nossos parabéns a toda a 
comunidade e demais colaboradores que ao longo dos anos, desde a sua fundação, estão 
sempre trabalhando com carinho diferenciado e por isto que também todos abraçam esta causa 
com dedicação de corpo e alma porque faz parte da nossa história e de Carazinho, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 905/124/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando  o Jornal 
Diário da Manhã de Carazinho, na pessoa do Sr. Leandro Becker - Jornalista e coordenador de 
Jornalismo da Rádio Diário AM 780, pela indicação de sua reportagem “Desarmando a bomba 
relógio”, estando entre as quatro finalistas do III Prêmio Abracopel de Jornalismo, que premia 
reportagens sobre a conscientização dos perigos da eletricidade. Nossos parabéns, pois o 
grupo Diário da Manhã volta a disputar um prêmio nacional de jornalismo, sendo o 
reconhecimento ao trabalho sério e dedicado de toda a equipe, consolidando a qualidade e 
credibilidade do Diário da Manhã, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 906/125/09, A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a Escola Estadual Cruzeiro do Sul, na pessoa 
dos alunos Crystian de Farias Massmam, Mariana de Oliveira Santos, Rafael Malsone de 
Oliveira Miranda, Mônica Regina Dapper, Jaqueline Andressa Faht, Professora Responsável 
Vera Beatriz Canfild, Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco, na 
pessoa dos alunos César Junior dos Santos Gomes, Henrique dos Santos Schmitz, Jaisson 
William Ferreira de Oliveira, Maurício Lucas Silva dos Santos, Wilian Muller e a Professora 
Marilú Garcia, o Colégio Sinodal Rui Barbaosa, na pessoa dos alunos Raíssa Fritz Schmitt, 
Giulia Giacomini, Vitória da Costa Paczek, Mariana Scholler Chechade, Camila da Silva Kipper, 
Daniela Gobbi, Pedro Henrique de Mendonça Locatelli, Mirele Schlichting, Julia Stefler 
Hoffmann, Fernanda D’agostin, Nathanael Jorge Luchetta, Mário Rodrigo Wolmeister, Jean 
Marcel Vergou Wen, Arthur Carlos Linck, Maurício Ohse Lourencena, Luis Felipe Vieira 
Sarmento e a Professora Responsável Adriana Turconi, manisfestando nossos cumprimentos 
dos os Alunos e Professores das Escolas participantes da seleção dos trabalhos do concurso 
“Pintando a Gare” realizado no dia 28 de abril de 2009 nas dependências da sede da Fundação 
Cultural de Carazinho – Fuccar, coordenado pela artista plástica Ilse Ana Piva Paim. Nossos 
parabéns a todos os alunos e demais colaboradores pela excelência do concurso, com o 
principal objetivo de resgatar a origem da ferrovia e sua influência na comunidade 
carazinhense, enaltecendo a historia do município além de resgatar valores através da arte, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 907/126/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando 
a Escola Estadual Cônego João Batista Sorg, na pessoa do Senhor Diretor Jones Carlos 
Castoldi, manifestando os nossos cumprimentos e desejando um Feliz Aniversário à Escola ao 
comemorar 47 anos educando cidadãos do mundo junto com aqueles que fizeram essa visão 
tornar-se realidade não é tarefa fácil, mas certamente com alunos, pais, professores e 
funcionários comprometidos à promoção do crescimento, do progresso e a excelência da 
Escola, construindo uma comunidade que incentiva o desenvolvimento integral dos 
indivíduos. O que almejamos para a Escola baseia-se no que é a autêntica causa da felicidade 
humana: "A felicidade e a grandeza, a posição e o status, a satisfação e a paz de um indivíduo 
nunca consistiram em sua riqueza pessoal, mas, pelo contrário, em seu caráter excelente, sua 
elevada determinação, na extensão de sua erudição e na sua habilidade para solucionar 
problemas difíceis”.  Direção, funcionários e professores, que efetivamente se preocupam em 
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construírem pessoas mais solidárias, autênticas e felizes, preocupam-se com todos os passos 
que percorremos e como trilhamos nossos caminhos. Escola, casa sagrada, que conduz 
mentes humanas a serem mais fortes e perseverantes, a construírem novas formas de vida e 
escolha. Agradecer a Escola é agradecer a pessoas que lutam por uma sociedade mais 
soberana. Desejamos sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 908/127/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a, na pessoa do Sr 
MUIN SALIN RAJALE, pelo trabalho voluntário que prestam ao Hospital Comunitário de 
Carazinho a servir nosso município e principalmente nossos cidadãos valorizando a vida e 
proporcionando aos que necessitam de internação uma estadia mais digna, com o devido 
cuidado que devem receber.  Um trabalho de amor e dedicação à comunidade Carazinhense. 
Parabenizamos ao Senhor MUIN SALIN RAJALE e demais colaboradores do Hospital 
Comunitário de Carazinho pelo excelente trabalho, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 909/128/09, 
Os Vereadores abaixo assinados solicitam que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Michel Temer, ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, aos Líderes de todas 
as Bancadas de ambas as Casas do Congresso Nacional, manifestando apoio desta Casa 
Legislativa com relação à aprovação da PEC que recompõe as Câmaras de Vereadores, a 
chamada PEC dos Vereadores. O Congresso Nacional precisa dar uma resposta definitiva a 
esta expectativa criada para centenas de políticos que passaram pelo crivo (teste) das urnas e 
agora aguardam uma decisão, pois são vereadores que provaram através da votação obtida, ter 
apelo popular e liderança, merecendo assim o reconhecimento legal. Somos sabedores de que 
a PEC dos Vereadores é uma prioridade não apenas para a Câmara, mas para o Senado e 
para todos os partidos políticos. Sem a aprovação da PEC dos Vereadores, permanecerá a 
resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cortou mais de 7 (sete) mil vagas de 
vereadores em todo o país. A aprovação da PEC vai aumentar a composição das câmaras 
municipais possibilitando uma composição mais democrática e participativa, pois em muitas 
cidades o número de vereadores ficou bastante reduzido, ficando a população sem 
representatividade adequada. A aprovação desta PEC é a perspectiva do fortalecimento da 
representação popular e uma maior participação dos pequenos partidos e dos candidatos mais 
pobres na disputa eleitoral, um direito que esta sendo lesado, o direito de trabalhar pelo povo 
que confiou uma parcela significativa dos votos de nossas cidades nos candidatos por eles 
escolhidos e que até agora ficaram podados, aguardando uma resposta do Congresso 
Nacional, por isso a importância em agilizarmos esta regulamentação, dando prosseguimento 
imediato aos trâmites legais, Vereador Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Leandro 
Adams; conforme acordo das bancadas hoje não teremos o intervalo regimental e também não 
teremos o grande expediente, e durante a discussão dos requerimentos, moções e projetos, 
vamos aumentar o tempo de três para cinco minutos para cada vereador, e eu gostaria que, se 
possível, concluíssem sua fala no término dos cinco minutos, ordem do dia, passamos agora 
para apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a 
senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos com exceção ao 
requerimento de pesar e pedido de informação que não são apreciados por esse plenário; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão 
de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; por questão de ordem senhor 
presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal, senhor presidente, para que fosse votado 
os requerimentos e as moções em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; consulto 
esse plenário o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia para votação em bloco dos 
requerimentos e moções, esta em discussão o pedido verbal, não havendo vereador que queira 
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discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 01 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; requerimento nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; 
requerimento nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; requerimento nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; requerimento nº 05 Vereador Rudinei Brombilla – PP; requerimento nº 09 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; requerimento nº 11 Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
requerimento nº 12 Vereador Leandro Adams – PT; requerimento nº 13 Vereador Leandro 
Adams – PT; requerimento nº 16 Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; requerimento nº 17 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimento nº 18 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; requerimento nº 19 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimento nº 20 Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Leandro Adams – PT; moção nº 01 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; moção nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; moção nº 03 Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; moção nº 04 Vereador Nélio Roberto da Silveira; moção nº 05 Vereador Eugênio Grandó – 
PTB;  nº 06 Vereador Eugênio Grandó – PTB; moção nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB;  
moção nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB;  moção nº 09 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; moção nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moção nº 11 Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; moção nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; moção nº 13 Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; moção nº 14 Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Paulino de Moura – PTB; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos e moções, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa aqui presente, o jornal diário da manhã e a rádio, a Ana da Gazeta, 
demais pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, ao meu presidente, ex-
vereador, essa casa tem muita saudade de vossa excelência na comissão de justiça e finanças, 
o Vereador Gilnei Jarré esta fazendo um bom trabalho, mas a vossa excelência faz falta aqui 
Vereador Antonio Azir, ao suplente de Vereador Marcos Soares do PTB, ao suplente de 
vereador do PMDB, Orlando Ferrari, ao Nelinho que ora hoje assume a cadeira nesta casa hoje, 
as pessoas que estão aqui, eu gostaria muito senhor presidente, senhores vereadores de fazer 
uma explanação referente ao secretariado do prefeito Aylton, eu gostaria de deixar bem claro 
que algum secretário tem que pagar para trabalhar, e na ultima segunda-feira eu não dei nome, 
e hoje eu vou dar nome, o secretário Álvaro Sana tem que ir para o museu, já que ele não quer 
se aperfeiçoar, já que ele não quer buscar conhecimento, já que ele não quer fazer o papel dele 
como administração, o secretário Bullau não deveria nem ter assumido, porque aquilo é uma 
tranqueira em vida, eu não sei, eu me lembro da Mirandolli, o que eu falo eu falo com 
sabedoria, a Mirandolli quebrou enquanto ele era administrador dessa  empresa, e levou vários 
empregos embora, então assim, como tem bons secretários, o secretário Jairo, o secretário 
Moises, então eu acho que nós tínhamos que fazer o seguinte, pegar e pagar conforme eles 
merecem, ou conforme eles trabalham, porque hoje não dá para admitir um secretário de 
planejamento não liberar senha para que você consiga junto ao deputado federal, Vereador 
Antonio Azir, Busato, e o Senador Zambiasi, buscar recurso para o município de Carazinho, 
eles não liberam senha, não fazem projeto, eles não buscam nada e nós vamos perder recurso, 
hoje tem cento e cinqüenta mil do Busato, cento e cinqüenta mil do Zambiasi e nós vamos 
perder esse recurso por falta de projeto, mas eu já fiz o seguinte, eu protocolei lá na prefeitura 
um requerimento onde eu disse ao prefeito quais os recursos que estão disponíveis, onde 
poderia buscar e como poderia buscar, para depois não dizer que o PTB, que o Vereador 
Paulino de Moura e o Vereador Grandó, ou o presidente do partido estão querendo atrapalhar; 
Vereador Rudinei Brombilla; um aparte vereador; Vereador Paulino de Moura; sim; 
Vereador Rudinei Brombilla; eu como vereador do partido, líder do governo, não estou aqui 
para defender, nem para acusar o secretario, mas eu tenho que concordar com você que 
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quando um secretário faz um serviço bem feito, bem elaborado, com competência, nós temos 
que fazer elogios, mas nesse caso, como você fez  a explanação e explicou para nós o 
procedimento que ocorreu em Brasília, não estou criticando, não quero entrar na questão do 
mérito, mas independente do secretário, de qualquer secretaria, se não estiver para atender os 
vereadores, a comunidade, com competência e agilidade, tem que estar fora; Vereador 
Paulino de Moura; ainda bem que o líder do governo ele compreende, por que aqui nós não 
estamos a criticar puramente por criticar, houve, juntamente com o Vereador Felipe Sálvia, 
onde nós ficamos um dia pessoal, um dia esperando essa dita senha e o login para que nós 
pudéssemos liberar projetos, recursos para Carazinho, se eu estivesse lá na prefeitura pedindo 
para o prefeito para empregar os correligionários do PTB, pedir para empregar minha família, 
eu concordaria, tinha que ficar quieto, mas não, estou buscando melhorias para o meu 
município, quero ajudar o meu município para se desenvolver e o que acontece? Acontece que 
secretários incompetentes não estão fazendo os projetos adequados, o secretario Jairo fez o 
projeto da educação com uma creche modelo para Carazinho no valor de novecentos e 
sessenta mil reais, onde duzentos e cinqüenta mil para que você possa equipar essa creche, 
mais um ônibus,  o secretário fez a parte dele, esta até hoje a parte do planejamento então quer 
dizer, como você vai conseguir um recurso fora de prazo,  as emendas estão para se liberar, 
então esse é o meu desabafo novamente, e o prefeito entenda isso como ele quiser, eu não 
quero nem saber, se não trabalhar de acordo e em prol da comunidade, fazendo projeto, vão 
embora, ou reduz o seu salário porque ganhar quatro mil e quinhentos por mês para não fazer 
nada, tem muita gente que gostaria de ganhar, e esses dois secretários estou dando o nome, 
porque não fazem nada e são umas tranqueiras brabas, hoje a educação não esta funcionando 
porque a administração não manda os projetos para o planejamento, ou não libera Recurso 
para que se possa fazer uma boa educação, atender bem as pessoas, e para encerrar senhor 
presidente eu quero falar dois segundos sobre a situação da recomposição das câmaras de 
vereadores, nós precisamos, eu sou vereador eleito, poderia não estar aqui a reivindicar mais 
vagas, mas eu não acho justo vereadores que fizeram aproximadamente mil votos, não estarem 
nesta câmara para procurar a sociedade, aqui são dez pessoas  e com mais cinco, nós 
teríamos pessoas pensando mais, pessoas fazendo demagogia demais, mas nós teríamos mais 
seres humanos aqui para trabalhar em prol da comunidade, o que acontece hoje para 
esclarecer para vocês, nós temos um repasse na ordem de 8% para as câmaras de vereadores, 
principalmente a nossa, a nossa nunca gastou mais do que 3%, e nós estamos em dez, 
enquanto aqui em Tamandaré eles estão em nove vereadores e não tem dois mil eleitores ali, 
então é injusto, Carazinho não pode ficar prejudicado por isso, e eu quero dizer aos vereadores 
que poderiam assumir esta casa, eu estou nesta luta junto com vocês, porque eu entendo que é 
justo o que vocês estão reivindicando e o que a sociedade quer, que a câmara de vereadores 
tenha quinze vereadores e vou dar uma boa noticia para vocês, com três e meio por cento nós 
pagamos os quinze vereadores, pagamos os servidores desta casa, e não precisamos devolver 
dinheiro para o município para fazer demagogia, que é obrigação do município comprar uma 
ambulância, onde o presidente do poder legislativo vai lá e devolve para o município, não gasta 
aqui, devolve lá para comprar uma ambulância, isso é obrigação do município, a câmara tem 
que gerir o dinheiro que ela recebe e bem gerado, então o que eu quero deixar claro aqui,  que 
eu estarei nessa luta, quarta-feira será votado na CCJ o parecer da comissão de justiça e 
finanças onde poderá beneficiar Carazinho com mais cinco vereadores, e vocês tenham a 
certeza de que se fará justiça, eu poderia estar tranqüilo, estou eleito, mas não é justo eu ver 
tantos vereadores que buscaram voto, tanto quanto eu busquei, ficar fora por uma injustiça, 
nove vereadores em Tamandaré e dez em Carazinho, nós temos mais de setenta mil 
habitantes, nós temos capacidade econômica de absorver esses vereadores, então vocês 
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tenham essa convicção, se eu puder ir a imprensa e dizer o que estou dizendo eu vou dizer, a 
câmara de vereadores precisa que a comissão de justiça e finanças do senado dê o parecer 
para que seja favorável e Carazinho terá quinze vereadores se assim eles entenderem, muito 
obrigado senhor presidente, senhores vereadores, até uma próxima oportunidade; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a 
reunião na noite de hoje aqui na casa do povo, pessoas já mencionadas pelo vereador que me 
antecedeu, e quando eu olho para esse plenário Vereador Azir, cumprimentando vossa 
excelência que esta no Plenário, Vereador Marcos Soares, Orlando Ferrari, por tabela 
cumprimento todo mundo, até a imprensa, eu fico contente porque na minha época eu fiz esse 
plenário, presidente desta casa, fiz o plenário e a Ilse Paim fez os quadros que representam 
nosso estado, a fauna, enfim tudo, as cadeiras, e eu tenho visto, senhor presidente, senhores 
vereadores, essa casa sempre cheia, que não era de praxe no passado, quem trabalhou aqui 
na outra legislatura sabe que dificilmente a câmara enchia de gente, lotava, e hoje eu tenho 
visto que as pessoas têm vindo, e é importante que a comunidade venha e acompanhe o 
trabalho dos senhores vereadores, eu também, Vereador Paulino de Moura, hoje vim para 
brigar, para brigar com os secretários, eu tenho pedido para arrumar os buracos nas vilas, mas 
pedi para arrumar em especial um buraco aqui do lado da câmara, e eu vim aceso ali, quando 
cheguei, eu vou olhar se arrumaram o buraco, que até as cinco da tarde não tinham arrumado, 
de repente vou falar e já arrumaram o buraco depois das cinco, mas arrumaram, agora de noite 
arrumaram, então escapou, escapou esse secretário, eu ia brigar, dizer ao Vereador Paulino de 
Moura, que a vossa senhoria tem razão, a incompetência de alguns secretários esta na cara, só 
de olhar tu já vê, que realmente nós passamos um dia, e um dia sem comer em Brasília, 
esperando uma senha, nada de chegar e não chegou, dinheiro que nós estávamos buscando 
para esse município, mas não vim falar sobre isso, vim falar mais uma vez, esta o seu Silveira 
que acompanha as reuniões sempre, sobre a lei do senador Paulo Paim, que vem a ajudar os 
aposentados e as pessoas que venham a se aposentar, hoje o aposentado se aposenta com 
seis salários mínimos, e passa cinco, oito anos, e vem baixando seu salário por que não 
acompanha, o aumento do salário mínimo não acompanha o valor do aposentado, que ele tem 
que receber, ele não acompanha, então definha, vem apequenando o salário do aposentado, 
tem aposentado que se aposenta com sete, com seis mínimos, em cinco ou seis anos esta 
ganhando dois salários mínimos, e esta lei do senador Paulo Paim estou cansado de brigar 
aqui, e os vereadores são testemunha, de mandar oficio, que toda câmara que manda oficio, se 
toda câmara de estado mandasse oficio apoiando a lei do senador Paulo Paim eu tenho certeza 
que nós teríamos resultado, e é isso que o vereador tem que fazer, não se cansar de fazer 
oficio, mandar oficio e cobrar, porque essa lei vai beneficiar toda a comunidade de Carazinho e 
de todo o país, aqueles aposentados que querem se aposentar, também gente, eu tenho visto 
aqui vários vereadores reclamarem, ali na comunidade de São Bento e na região de São Bento 
tem cinco localidades, Molha Pelego, Santa Terezinha, Santa Rita, perfuraram os postos, só 
fizeram os buracos mas faltam os canos, falta o motor para comunidade ter água, e já vem de 
tempo isso, não é desse governo agora, vem do governo passado inteiro, o Vereador Azir deve 
lembrar que nós brigava muito por esses postos e agora tem a seca muito grande que esta 
assolando nosso estado mais uma vez, a região norte, o pessoal esta sofrendo lá, então fica 
aqui, o líder do governo não esta no plenário, meu pedido para que leve até o prefeito Aylton 
para que faça essas melhorias, coloca esses canos, porque só fazer o buraco não adianta, tem 
que colocar os canos, tem que colocar o motor, então fica o meu pedido para o líder, para o 
Rudi, para que leve até o prefeito Aylton que ele faça isso, também Vereador Paulino de Moura, 
para encerrar, eu tenho que dizer, não é justo que Carazinho tenha dez vereadores só, e Santo 
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Antonio, Coqueiros do Sul, Tamandaré, com dois, três mil habitantes, tem nove vereadores, 
então é por causa disso que eu sou a favor, hoje se entrasse, que deu uma peleia grande no 
inicio, por isso que atrasou a reunião, era para entrar três CPIs, se entra três CPIs não tem 
vereador para trabalhar, se instalasse as três CPIs, senhores vereadores, não teria vereador 
para trabalhar, porque tem que três no mínimo cada comissão, para acompanhar uma CPI, daí 
todos os vereadores iam trabalhar em CPI e ia ficar sem ninguém nas comissões, no mais 
senhor presidente agradecer mais uma vez, vossa senhoria pelos trabalhos que tem dirigido, 
queria dizer que divergimos, mas é assim, divergimos, conversamos, e o acerto foi acertado, e 
os trabalhos estão andando como vossa senhoria quer que ande, como nós queremos que 
ande também, com agilidade que a câmara precisa, os vereadores precisam, dizer também que 
a comissão de justiça e finanças, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Eugênio Grandó e a minha 
pessoa, nós temos trabalhado para dar andamento nos processos, e tem muito processo que 
tenho certeza que tem professor esperando para andar, só não anda gente, porque falta 
documento, me perguntou uma senhora antes ali, mas tem um projeto para andar, acho que 
PIM, eu disse, não pode andar porque faltou documento, e nós sem a documentação, sem os 
pareceres, e os papeis necessários que precisam para o processo, a gente não vota, só para 
ficar registrado, era isso senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora 
Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, senhores vereadores, colegas 
professores e demais pessoas que estão acompanhando a sessão hoje, eu gostaria de fazer 
uma reflexão com os senhores, acho que a gente não deve esquecer de quem a gente é, acho 
não, tenho certeza disso, a gente pode estar num determinado lugar, mas quem a gente é isso 
a gente carrega por toda uma vida, e todas as moções, com exceção de uma, elas referem-se a 
pessoas que tiveram, pela sua condição como pessoa e como profissional, a mão de um 
educador, então nada mais justo do que receberem o incentivo, o reconhecimento de uma 
educadora, por ser uma questão de educação, eu também quero parabenizar a todos os 
vereadores desta casa, aos dez vereadores desta casa que nobremente se retiraram antes de 
começar a sessão e discutiram o seu ponto de vista, os seus argumentos, as suas definições 
quanto as CPIs que iriam ser instauradas hoje, então quero dizer assim, realmente todas as 
atitudes, agressivas ou não, é um questão de educação, eu quero agradecer a presença dos 
professores aqui, para reforçar que onde existe um educador, existe dialogo, existe 
solidariedade, existe seriedade e existe compreensão, é muito bom termos a presença em 
qualquer lugar de um educador, se tiver vários educadores, melhor ainda, então eu gostaria de 
fazer uma outra referência também à questão da morte do Padre Pedro, que estava há 
sessenta dias em coma,  e que Deus fez com que descansasse, ontem o Bispo disse, faça a 
vontade, que se faça à vontade, não é digno que alguém permaneça assim por muito tempo, 
mas nós como comunidade carazinhense, muito temos a agradecer, o apoio, o incentivo e a 
acolhida que o Padre Pedro dava a todos os paroquianos que o procuravam quando tinham 
necessidade, acho que cada um, onde esta, deve cumprir muito bem e com competência o seu 
papel, e ele fez isso muito bem; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; 
Vereador Erlei Vieira; queria cumprimentar o senhor presidente, todos os vereadores, todas as 
pessoas que se encontram aqui no estabelecimento, eu queria retornar a falar na mesma 
moeda de sempre que é a rua Cassal Brum, sábado invadiram minha casa umas dez pessoas 
que eu moro lá perto, querendo trancar a rua, um bicicleteiro pegou a roda em um buraco e 
arrebentou todo o rosto, tinha um filmando a rua, outros tirando foto, eu falei que ia falar com o 
prefeito pessoalmente, porque eu já mandei três indicações e até agora não foi resolvido, então 
eu vou falar direto com o prefeito, queria falar também da Avenida Pátria, do meu requerimento, 
que a avenida Pátria tem só um estacionamento e as pessoas que tem lá, a empresa Hélios, a 
foto flash, estão perdendo cliente porque não tem estacionamento, porque só fizeram de um 
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lado, queria falar também da minha visita com o Osmar Terra, o secretário do estado em Porto 
Alegre, eu consegui com ele o projeto do CAPS/AD, é para álcool e droga, eu  fiz o projeto, fui 
essa semana dia 30, procurei o prefeito, procurei o secretário da saúde, procurei a Drª Valéska, 
fui muito bem atendido, eles gostaram do programa que é o CAPS/AD, hoje Carazinho só tem 
CAPSI, é tudo para menor de 18 anos o que tem em Carazinho, então nós não temos para 
maior de 18 anos, e do jeito que esta a coisa, quem tem o problema na família, o filho às vezes 
fica três dias fora, às vezes esta precisando de ajuda, e o CAPS/AD é um programa 24 horas, 
onde tem enfermeiro, medico e tudo, se ele precisar de ajuda às três horas da madrugada, duas 
horas, uma hora, terá ajuda, então eu apresentei esse projeto pronto, eles gostaram do projeto, 
agora vamos esperar para ver o que vai acontecer, era isso que eu tinha para falar, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Grandó; senhor 
presidente, senhores vereadores, presidente do PTB, Antonio Azir, Marcos Soares, suplente do 
PTB, senhores e senhoras, foi dito a pouco que iam entrar três CPIs na casa, mas eu tenho 
conhecimento de duas CPIs que iam entrar na casa, quero dizer para vocês, estou vendo que a 
platéia esta cheia de professores, a maioria apoiadores do atual governo, mas eu não vou me 
omitir, eu não tenho medo, sou do PTB, e o PTB nunca teve medo de ninguém, esta ai o 
Vereador Paulino de Moura que nunca teve medo, estou aqui eu, que nunca tive medo, e do 
Antonio Azir que não teve medo, a CPI não entrou presidente Azir, mas a denuncia ao 
ministério publico já foi protocolada, em conjunto com o Vereador Gilnei Jarré, fizemos uma 
denuncia do Seminário, que é uma vergonha o que aconteceu nesse seminário, é uma 
vergonha, cento e dez mil reais, gastos sabe-se lá onde, as inscrições até hoje não descobriram 
a conta que foi depositado, mas uma coisa eu garanto, não foi depositado na conta da 
prefeitura, isso eu garanto, tem contratação de três servidores por RPA, inclusive um servidor 
que é concursado do estado,  não pode receber por RPA, não pode estar laborando em um 
seminário, então, as irregularidades são muitas, essa casa decidiu por bem não abrir a CPI,  
mas a denuncia foi encaminhada ao ministério publico, não vou me omitir, não tenho medo, 
quando eu achar que estiver errado vou procurar o caminho, se não for nesta casa, vou 
procurar junto ao ministério publico, as coisas estão erradas, o Jairo pode ter uma boa intenção, 
mas tem muita cosia errada acontecendo na educação, muitos desvios de condutas e desvio de 
dinheiro, garanto que tem desvio de dinheiro, aconteceu no seminário desvio de dinheiro, 
podem conversar, podem bater palma que eu não vou me intimidar, estou aqui para trabalhar 
não só para vocês, para uma comunidade inteira, e se estiverem metendo a mão no dinheiro do 
povo eu vou ser o primeiro a denunciar, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; senhor presidente, secretária, colegas, ex-
vereadores, presidente de partido, platéia aqui presente, também os nossos assessores, mais 
uma vez pessoal entrei com um pedido, fiz um projeto de lei, que gostaria que fosse levado em 
consideração que nós estamos passando por um período de seca, o estado esta passando por 
um período importante, falta água no interior, o racionamento, daqui a pouco prefeito vai 
decretar calamidade publica ou situação de emergência, nós precisamos mais uma vez, ter um 
uso racional da água, se nós aprovarmos este projeto de lei, nas próximas edificações vamos 
estar colocando cisternas, que essa água vai ser para lavar calçada, vai ser para usar a parte 
sanitária, isso não vai usar água potável,  vocês sabem que a água vai acabar se for mal usada, 
acredito que esta casa está dando o apoio e vocês vão entender perfeitamente o projeto, afinal 
também temos bastantes professores aqui e sabem da importância disso, outro pedido, eu fiz 
um pedido de informação com relação ao que o próprio Vereador Paulino de Moura, o Vereador 
Felipe Sálvia estiveram em Brasília, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber os projetos 
que estão lá no SINCOV, que é um portal de convênios do governo federal, porque isso? O 
Vereador Paulino de Moura vai, consegue o dinheiro, e não tem projeto, então o dinheiro fica 
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perdido, o dinheiro esta ali, mas se não apresentar projeto, não vem, nós estamos perdendo, a 
boa vontade dos deputados que conseguiram uma emenda de botar o dinheiro para o 
município, porque se isso não for realmente levado adiante, que papel estamos fazendo aqui? 
Então é muito importante que eles tenham que fazer projetos, e mais um pedido que a gente fez 
com relação à pavimentação, vocês estão saturando os ouvidos de vocês,  mas assim, é o 
Gilnei, é o Erlei, é o Grandó, são todos os colegas pedindo melhorias, alguma coisa esta 
ocorrendo que não esta funcionando, é isso senhor presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Nélinho; Vereador Nélio Roberto da Silveira; cumprimento o senhor 
presidente, demais vereadores, também o publico aqui presente, a imprensa escrita e falada, 
quero dizer que eu deveria estar alegre hoje aqui, mas não estou, porque estou no lugar do 
titular que é o Vereador De Loreno, e ele esta com um problema de saúde, então a gente não 
pede para o rapaz ficar doente para assumir uma sessão, mas quero dizer que a nossa câmara 
de vereadores ela é modelo no estado do Rio Grande do Sul, por dois motivos, primeiro porque 
ela tem o salário mais baixo de vereador, é um dos salários mais baixos, segundo que tem o 
controle rigoroso das diárias dos vereadores, isso é muito bom e eu tenho que dar os parabéns 
ao Vereador Felipe Sálvia quando foi o presidente desta casa junto com os demais vereadores 
da legislação passada, que promoveu essa melhoria aqui no plenário, e também fez acesso a 
Internet ao povo, isso foi muito bom, e também rampa para os portadores de necessidades 
especiais, um passo importantíssimo, e ai, no ano passado,  o então vereador Luiz Leite, foi o 
presidente da casa junto com alguns vereadores que estão aqui, foram reeleitos,  promoveu o 
aumento na casa, e agora vai ter acesso aos portadores em toda essa casa, e para minha 
frustração não é assim que funciona, a gente vem aqui, assume, assumi em 97, e a gente tem 
que ser carregado em alguns lugares aqui, isso não pode acontecer, acho que a lei esta ai, já 
foi feito um pedido através do Vereador Rudi, para haver umas melhorias, são pequenos 
reparos mas que para nós, pessoas portadoras de necessidades especiais são muito 
importantes, por que você já vem com um monte de preocupação, tomara que eu me saia bem 
lá, coisa e tal, daí fica mais uma preocupação, mas se eu quiser ir lá no gabinete, eu não posso, 
tenho que ficar aqui no plenário, vou ter que ser carregado, então eu acho assim, aqui em 
Carazinho tem, não é oficial, mas deve ter uns mil portadores de necessidades especiais, entre 
crianças, vários tipos de portadores de necessidades especiais, essas pessoas votam, elas 
querem vir ver o trabalho do seu vereador, que ela elegeu, vão ficar constrangidas, porque vão 
chegar aqui e não vão ter nem como entrar em algumas partes dessa casa, então eu pediria ao 
senhor presidente, que estudasse, junto com os demais vereadores essas pequenas reformas 
que eu acho que são muito importantes, porque há muito tempo nós cobramos,  não queremos 
cobrar na justiça como fizemos com a empresa Glória, que teve que botar ônibus, que nós 
tivemos que entrar na justiça para ganhar esses ônibus, a lei esta ai, esta ai para ser cumprida, 
não adianta ter um livro dessa grossura de leis, eu gostaria que só quatro funcionassem, 
nenhuma funciona, então acho que esta na hora de nós darmos esse passo importante, são 
todos vereadores inteligentes,  cada um, todo mundo tem capacidade, tem educação, mas é 
importantíssimo esse passo, nos somos modelo no estado, porque não dar esse passo? Não 
vamos esperar pelos outros, vamos nós tomar essa atitude e fazer essa casa ser do povo 
mesmo, era isso senhor presidente, muito obrigado a todos; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir as moções e requerimentos, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, projetos, peço à senhora secretaria que proceda a leitura do numero, autor 
e ementas dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu peço 
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a vossa excelência que coloque os dois projetos em votação, em bloco, os dois projetos que 
estão dando entrada na noite de hoje, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura para votação em bloco dos 
projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 025/09. Autor: Vereador Leandro Adams. Ementa: 
Inclui, no artigo 20 da Lei Complementar nº 03/85, o parágrafo 8º. O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, conforme pareceres do IGAM e do Jurídico desta Casa, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria. Vereador Eugênio Grandó – relator e secretario, Vereador Gilnei Jarré – 
presidente e Vereador Felipe Sálvia – membro; Projeto de Lei nº 053/09. Autor: Executivo 
Municipal: Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no valor de 
R$ 2.000,00 e Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 190.000,00. O 
presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, 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 – secretario e Vereador Felipe Sálvia – 
membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças do projeto 025/09 e 053/09, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, peço à senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de 
ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 025/09. 
Autor: Vereador Leandro Adams. Ementa: Inclui, no artigo 20 da Lei Complementar nº 03/85, o 
parágrafo 8º. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto 
de Lei nº 053/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial 
no Orçamento de 2009, no valor de R$ 2.000,00 e Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, 
no valor de R$ 190.000,00.O presente projeto de lei 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 dos projetos 025/09 e 053/09, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado pro todos, esta em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime; 
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 para dar ciência ao plenário e aos demais vereadores, no dia de amanhã e na quarta-feira 
eu estarei em Porto Alegre, onde eu vou falar com o diretor do DAER referente a RS 142, o que 
esta acontecendo lá é um absurdo, a rodovia é estadual, mas hoje na verdade ela é municipal, 
porque as casas, o comércio que esta ali, e o pessoal da policia rodoviária vem de Tapera 
multar as pessoas que usam seus veículos até o Bairro Bastico, então isso é um absurdo, então 
nós vamos pedir que ali seja oficializado uma rodovia municipal, não estadual, também estarei 
junto com o diretor Valdir Andes do Banrisul, buscando recurso para o grupo Giusepp Garibaldi, 
onde na ultima sessão eu disse, deixei claro a professora que faz dança italiana não poderia 
ficar com aquele numero de horas que seria insuficiente, vou estar em Porto Alegre, senhor 
presidente, quero deixar justificado isto, e para encerrar pedir a vossa excelência 
encarecidamente que o senhor pudesse, senhor presidente, para ficar uma situação de 
igualdade, mandar os assessores que não fizeram curso em Porto Alegre, eu sei que o recurso 
esta acabando, mas assim senhor presidente, o senhor me perdoa, quando tiver que acabar, se 
alguém não quiser fazer uma suplementação, por exemplo, como vossa excelência, eu vou 
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pedir em plenário que se faça suplementação, porque os recursos, olha ai, veio um oficio do 
deputado Busato, veio oficio do Senador Zambiasi, quantos outros vereadores já fizeram bons 
trabalhos, só um pouco já concluirei e vossa excelência, o Vereador Elbio Esteve também, 
então vamos ser bem francos assim, e nós não vamos fazer demagogia em cima da vossa 
pessoa, manda esses assessores, e daí não manda mais nenhum, porque daí ficamos em 
igualdade de condições, não é nenhuma demagogia,  nenhuma pressão, mas é uma solicitação 
que eu faço a vossa excelência, eu sei que é compreensivo; Presidente Vereador Leandro 
Adams; com certeza, o partido dos trabalhadores que luta muito por igualdade, nós vamos 
achar uma solução, vamos suplementar essa verba, se for um acordo de todos, e com certeza 
vamos lutar pela igualdade que faz parte do partido dos trabalhadores, eu quero agradecer a 
presença do publico, da imprensa, a secretaria do nosso partido, a Imelda, o nosso suplente 
que vai assumir na próxima semana, Doutor Orlando, vai assumir a cadeira, agradecer todo 
publico que esta vindo, casa cheia, nos prestigiar, 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 11 de maio de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                Secretária  
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