
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de maio de 2009.............Ata 24 
 
 
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 18 de maio de 2009, convido o senhor Vereador Alberto Gilnei Jarré 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 leitura da convocação 
dos suplentes; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Carazinho 18 de maio de 2009. 
Convocação 25/09. Ao senhor João Mafalda – suplente de vereador do PSDB. Convoco vossa 
senhoria para assumir na câmara municipal de vereadores no dia 18/05/2009. Tendo em vista 
pedido de licença do Vereador Erlei Vieira, em virtude de que estará em viagem para visitação 
de um centro de recuperação de dependentes químicos, conforme dispõe regimento interno, 
artigo 11, inciso II, alínea a desta casa, solicitamos ainda que vossa senhoria traga o diploma e 
a declaração de bens para ser entregue para o presidente no ato da posse. Carazinho 18 de 
maio de 2009. Convocação 26/09. Ao senhor Marcos Soares – suplente de vereador do PTB. 
Convoco vossa senhoria para assumir na câmara municipal de vereadores no dia 18/05/2009. 
Tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino de Moura, em virtude de que estará em 
viagem para visitação de um centro de recuperação de dependentes químicos, conforme dispõe 
regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea e desta casa, Atenciosamente Vereador Leandro 
Adams – presidente. Convocação 28/09. Ao senhor Anselmo Britzke  – suplente de vereador do 
PDT. Convoco vossa senhoria para assumir na câmara municipal de vereadores no dia 
18/05/2009. Tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, em virtude de que 
estará em viagem para visitação de um centro de recuperação de dependentes químicos, 
conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea e desta casa, solicitamos ainda 
que vossa senhoria traga o diploma e a declaração de bens para ser entregue para o 
presidente no ato da posse. Atenciosamente. Vereador Leandro Adams – presidente. 
Convocação 029/09. Ao senhor José Jairo Scherer dos Santos – suplente de vereador PP. 
Convoco vossa senhoria para assumir na câmara municipal de vereadores no dia 18/05/2009. 
Tendo em vista pedido de licença do Vereador Estevão De Loreno, por motivos de saúde, 
conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea a desta casa. Atenciosamente. 
Vereador Leandro Adams – presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao 
senhor Vereador João Mafalda para que venha ate a mesa prestar seu compromisso e entrega 
de seu 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 João Mafalda; assim prometo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; declaro empossado o Vereador João Mafalda; coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 27 de abril de 2009, esta em discussão a ata 
da reunião ordinária do dia 27 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 04 de 
maio de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 04 de maio de 2009, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime; coloco em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 11 de maio de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do 
dia 11 de maio 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; 
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Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 18 de Maio de 2009. Of. 097/09 do 
Executivo Municipal, em resposta ao OP 076/2009 de Pedido de Informação. Of. 098/09 do 
Executivo Municipal, em resposta ao OP 077/2009 de Pedido de Informação. Of. 099/09 do 
Executivo Municipal, em resposta ao OP 078/2009 de Pedido de Informação.Of. 100/09 do 
Executivo Municipal, em resposta ao OP 079/2009 de Pedido de Informação. Of. 101/09 do 
Executivo Municipal, silenciando o OP 091/2009. Projeto de Lei do Executivo Municipal, o qual 
autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do CAPSEM, no valor de R$ 
53.500,00. Projeto de Lei do Executivo Municipal, o qual institui gratificação ao Pregoeiro e 
Equipe de Apoio do Município de Carazinho. Of. 012/09 da Contabilidade desta Casa, 
encaminhando relatório de execução orçamentária, bem como a conciliação bancária do mês 
de abril de 2009. Projeto de Lei 031/09 dos Vereadores Gilnei Jarré, Leandro Adams e Eugenio 
Grandó, o qual altera a redação da alínea “m” e inclui a alínea “n” e “o” e altera o § 2° do Art. 4° 
da lei Municipal n° 6.774/08.Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
recursos financeiros, no valor de R$ 145.636,63. Of. Diretor da Indústria e Comércio de 
Carazinho, em resposta ao OD 862/09. Convite do Q’ Assado Buffet, para apresentação de 
novo espaço de eventos, a realizar-se no dia 21 de maio de 2009. Of. 083/09 do HCC, 
comunicando que ainda não conseguiu completar a escala de atendimento do hospital de 24 
horas diárias, devido a falta de profissionais médicos e convida para participar de uma reunião, 
a realizar-se no dia 18/05, as 10 horas. Convite do Comando da Brigada Militar, para solenidade 
de entrega de Viatura, a realizar-se no dia 18 de maio, ás 14 horas, na Sede do Batalhão. Of. 
091/09 da Eletrocar, em resposta ao OD 832/2009. Of. 092/09, da Eletrocar, em resposta ao 
OD 870/2009. Of. 093/09, da Eletrocar, em resposta ao OD 827/2009. Of. 003/09, do 
Coordenador do Programa Redes de Cooperação, em resposta a OD. Of. 049/09, da EMEF 
Presidente João Goulart, convidando para participar das comemorações dos 27 anos da escola. 
Of. 134/09, do Gabinete do Deputado Estadual Adolfo Britto, em resposta a OD. Of. Da 
Empresa Camargo Corrêa, em resposta a OD. Of. 407/09 da América Latina Logística, em 
resposta aos OD 667/2009 e 779/2009. Convite do CTG Alfredo D’ Amore, para comemoração 
do aniversário de 30 anos de fundação. Of. 014/09 da Corsan, em resposta ao OD 882/09. Of. 
013/09 da Corsan, em resposta ao OD 1.025/09. Fundação cultural de Carazinho, convida para 
o Concerto do Seminário de Artes, a realizar-se no dia 23 de maio as 20:30 horas; Presidente 

Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e 
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin: indicações: 979/512/09, Solicita envio de oficio 
determinando a Secretaria de Saúde para que providencie a colocação de mais um médico no 
posto de saúde da Av. São Bento, Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 980/513/09, 
Solicita para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na R. 
Osílio Zolet, no B. Princesa, Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 981/514/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal REITERANDO solicitação para que o mesmo estude a viabilidade 
de realizar a pavimentação asfáltica na RUA CAÇAPAVA, entre as quadras das Ruas Cuiabá e 
Eugênio Weidlich, no Bairro Floresta, eis que recebemos solicitação de diversos moradores que 
lá residem, os quais reivindicam a pavimentação para dar melhores condições de 
trafegabilidade aos motoristas e ainda por fim ao barro e poeira com as quais os referidos 
munícipes convivem no dia a dia, Vereador Marcos Soares – PTB; 982/515/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal sugerindo ao mesmo para que seja feito plebiscito para ouvir a opinião dos 
munícipes sobre o estacionamento rotativo pago, pois é grande a reclamação da cobrança do 
mesmo, pois já pagamos tantos impostos e ainda temos que pagar para estacionar nossos 
carros, Vereador Marcos Soares – PTB; 983/516/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o mesmo DETERMINE a Secretaria Municipal de Obras para que efetue o 
conserto no passeio público na Rua Dona Júlia, nas proximidades no número 87, bairro Santo 
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Antônio, eis que foram recolhidos entulhos em frente à mesma e danificou o referido passeio, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 984/517/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
o mesmo estude a viabilidade de realizar a pavimentação asfáltica no corredor de ônibus do 
bairro Santo Antônio, tendo em vista ser esta uma reivindicação antiga dos moradores deste 
bairro, Vereador Marcos Soares – PTB; 985/518/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
REITERANDO solicitação a pedido dos moradores, para que seja construída praça de lazer 
junto ao Bairro Brandina, eis que o mencionado bairro não dispõe de área de lazer para as 
crianças bem como espaço para os adultos desfrutarem no dia a dia, tal obra de infra-estrutura 
será de grande valia para disponibilizar espaço de entretenimento e lazer aos moradores deste 
importante bairro de nosso Município, Vereador Marcos Soares – PTB; 986/519/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal REITERANDO solicitação para que em contato com o setor 
responsável estude a possibilidade de realizar projeto para que seja feito o reflorestamento nas 
margens do Rio da Várzea, garantindo desta forma a preservação do meio ambiente. Ainda por 
ser este rio uma das maiores riquezas da nossa cidade e por este motivo temos que fazer algo 
com urgência para que nossos filhos e netos possam ter o privilégio de poderem ter um rio com 
água potável de qualidade, Vereador Marcos Soares – PTB; 987/520/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal sugerindo ao mesmo para que seja dada continuidade no projeto “ZÉ 
CHARÃO”, lançado no segundo semestre de 2008, o qual tem como proposta de zoneamento 
de toda área, este realizado pelos acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas da UPF 
Carazinho, com apoio do Ministério Público, Eletrocar, Secretaria do Desenvolvimento e 
CORMAC. A área tem por finalidade a Educação ambiental, lazer, produção de mudas e outras 
inúmeras perspectivas que podem sensibilizar a comunidade para a conscientização da 
importância em preservar o meio ambiente. Fomos informados que o governo atual se propôs 
em dar continuidade ao projeto e já estamos no quinto mês de mandato e os acadêmicos com 
potencial muito grande para desenvolver este projeto aguardam o Poder Executivo para dar 
andamento a este projeto que desenvolverá no Município a consciência de um povo culto e com 
a adoção de boas práticas ambientais, Vereador Marcos Soares – PTB; 988/521/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE  a Secretaria Municipal de Obras para 
que efetue trabalho de patrolamento, cascalhamento e compactação  na Rua Elisio Nabor de 
Bortoli, bairro Santa Terezinha, Vereador Marcos Soares – PTB; 989/522/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE  a Secretaria Municipal de Obras para que 
efetue trabalho de patrolamento, cascalhamento e compactação  na Rua Porto Alegre,  bairro 
Fey, Vereador Marcos Soares – PTB; 990/523/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE  a Secretaria Municipal de Obras para que efetue trabalho de 
patrolamento, cascalhamento e compactação  na Rua Pedro João da Silva, bairro Santa 
Terezinha, Vereador Marcos Soares – PTB; 991/524/09, Solicitando ao Executivo que 
determine a Secretaria de Obras que faça, urgentemente, a  limpeza da sanga que desce na 
Rua Candinha até o Clube Aquático, pois várias reclamações estão sendo feitas devido ao mau 
cheiro, a quantidade de insetos e o risco a saúde dos moradores das proximidades, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 992/525/09, Solicitando ao Executivo que determine a Secretaria ao 
setor competente  que tome as providências necessárias e urgentes na Rua Bernardo Paz, 
antes que algo grave venha a acontecer. Esta Rua precisa de redutores de velocidade, tipo 
quebra-molas; faixas de segurança para pedestres; sinalização; meio-fio e calçadas. 
Reiteramos a urgência desta obra, pois trata-se de uma via muito utilizada por crianças e 
também por vários outros transeuntes, que correm riscos ao utilizá-la, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 993/526/09, Solicitando ao Executivo que determine a Secretaria de Obras que 
faça a desobstrução de uma boca de lobo situada na Rua Itararé, fundos da Empresa Alisul, 
pois a mesma encontra-se obstruída, causando concentração de água no local, com mau cheiro 
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e transtorno aos usuários desta via, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 994/527/09, O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio 
ao Executivo Municipal para que determine Secretária de Obras para que  realize 
levantamentos  por sua equipe técnica,  para possibilidade de desenvolver melhorias  na parte 
de infra-estrutura  do bairro São Sebastião,  solicitação dos moradores, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 995/528/09, Solicitando ao Executivo que determine a  setor competente  o 
serviço  de capina e limpeza  em toda extensão da rua Diamantino Conte Tombini,  por se tratar 
de uma rua de grande fluxo de veículos e pedestres que por esta via circula, solicitação dos 
moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 996/529/09, O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que faça reparo  no asfalto  da  Rua  
Alexandre  da   com a Rua Marechal Floriano, por se tratar  de uma via de grande movimento 
de pedestres e  veículos principalmente nos horários escolares, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 997/530/09, Solicita para o setor competente que execute trabalhos de recapeamento 
asfáltico na Av Flores Da Cunha trecho compreendido entre a Rua Ceará e a Rua Mercedes M. 
Luz, pois o referido trecho se encontra com diversos buracos, dificultando o trânsito em nossa 
principal avenida. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 998/531/09, 
Solicita para o setor competente que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua 
General Netto no bairro Glória, pois há bastante tempo os moradores vêm pedindo pela 
melhoria da referida rua sem êxito, Vereador João Mafalda – PSDB; 999/532/09, Solicita para o 
setor competente que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua Castro Alves no 
bairro Santo Antônio onde há vários buracos que dificultam a trafegabilidade dos veículos que 
passam por esta rua. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 1000/533/09, 
Solicita para o setor competente que execute trabalhos de fechamento de um buraco existente 
na Rua Venâncio Aires no bairro Centro, pois os carros ao desviar do mesmo podem ocasionar 
acidentes. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 1001/534/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que estude a viabilidade de alteração do código municipal 
de transito, no que se refere ao pagamento de multa por estacionamento rotativo, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; 1002/535/09, REITERANDO E solicitando ao Departamento de 
Fiscalização e Departamento de Transito, que realize fiscalização referente aos veículos de 
propaganda sonora, para que os mesmos se enquadrem, conforme Código de Postura do 
Município, capitulo XXII Art. 146 “O uso de alto-falantes para fins comerciais, ou permanentes 
para qualquer fim, será permitido de segunda-feira a sábados, nos seguintes horários: Das 
09:00 às 11:45 e das 14:00 às 20 horas”.Tendo em vista, que por reclamação de moradores, os 
mesmos estão realizando propaganda sonora antes do horário permitido, bem como fiscalizar e 
proceder à verificação da potencia do som emitido, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1003/536/09, Reiterando e Solicitando ao Executivo Municipal, para que o mesmo realize a 
implantação do Passe Livre para deficientes físicos, na tarifa do transporte coletivo urbano de 
nosso Município, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1004/537/09, Solicitando a Secretaria de 
Obras que realize serviços de melhoria na rua Senador Salgado Filho, no bairro conceição, 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1005/538/09, Solicitando ao setor competente que realize 
serviços de instalação de placas indicativas nas quadras que circundam o Colégio Dr. Piero 
Sassi, no bairro conceição, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1006/539/09, Solicitando a 
Secretaria de Obras, que realize serviços de melhoria na rua Fernando Ferrari, no bairro 
Conceição, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1007/540/09, Encaminhamos solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a pintura 
do quebra molas existente na rua Guilherme Beccon, em frente à Escola Municipal Carlinda de 
Brito, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 1008/541/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo 
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para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a pintura de uma 
faixa de segurança em frente à Escola Municipal Pedro Pasqualotto, Vereador Anselmo Britzke 
– PDT, 1009/542/09, Reiterando pedido para que o Executivo para que determine ao setor 
competente com a máxima urgência possível a pintura de uma faixa de segurança para 
pedestres na rua São Tomé esquina com a Rua Leão XIII, nas proximidades da Escola João 
XXIII, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 1010/543/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de limpeza e 
recolhimento de entulhos no terreno atrás da Casa da Mulher – Mofecom, onde funciona a Feira 
do Produtor, localizada na Rua Marechal Floriano, Bairro Centro. Segue fotos em anexo, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1011/544/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e compactação das estradas do interior do Distrito de São Bento. Solicitação 
dos agricultores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1012/545/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente do Departamento de Trânsito, para realizar 
trabalhos de fiscalização nos horários de pico, entrada e saída dos estudantes nas escolas, 
devido ao congestionamento de veículos na Avenida Flores da Cunha, proximidades da rótula 
sentido ao Colégio Nossa Senhora da Glória e marcação do solo das lombadas e faixas de 
segurança que estão com pouca visibilidade. Solicitação dos pedestres, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1013/546/09, Solicitando que o Executivo Municipal determine ao setor 
competente a realização do nivelamento no asfalto em frente à parada de ônibus da rua 
Diamantino Tombini, Bairro Oriental, além do abrigo não possuir capa de proteção nos dias 
chuvosos  ficam expostos, e a cada carro que passa correm o risco de ficarem todos sujos para 
se deslocarem para seus serviços ou outros, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1014/547/09, 
Solicitando que determine ao setor competente a limpeza e a colocação de sifão nos Bueiros da 
rua Agnelo Senger, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1015/548/09, Solicitando 
que com a maior brevidade possível seja feito o calçamento da rua Iandui, Bairro Operário, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1016/549/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine 
o setor competente para que seja feito com urgência um desbaste na arborização da Praça 
Albino Hillebrandt, bem como uma melhoria na iluminação pública. Tendo em vista os danos à 
saúde que a presença dessas aves pode acarretar, solicitamos urgência no atendimento, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 1017/223/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado votos de profundo pesar a família do Sra REALDA MARCHIONATTI, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 12.05.2009.  “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 Sr REALDA 
MARCHIONATTI, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1018/224/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, A Centrais Elétricas de Carazinho S/A 
ELETROCAR, solicitando que seja solucionado o problema de iluminação dos holofotes  dos 
pórticos de entrada da cidade que estão com seu foco mal direcionado, atrapalhando a visão 
dos motoristas que ali trafegam.  Temos a certeza de que em breve os motoristas poderão 
contar com uma iluminação de verdade, terminando com a insegurança dos mesmos, Vereador 
José Jairo Scherer dos Santos – PP; 1019/225/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em 
Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor ANTONIO ARMANDO ZANETTI, transcorrido no 
último dia 14  de maio.  Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, 



 6 

pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e 
solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que 
agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares do 
inesquecível Senhor ANTONIO ARMANDO ZANETTI, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1020/226/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado ao Senhor Albano Kayser Filho, Presidente da Eletrocar, para que amplie a iluminação 
da praça Alfredo D’Amore, mais conhecida como praça do hospital, pois a iluminação existente 
deixa muito, a desejar, depois que anoitece se torna perigoso passar pelo referido local. Os 
moradores reclamam, que poderiam ficar até mais tarde com as crianças na pracinha, mas 
como está hoje o perigo se torna eminente, pois a falta de iluminação é propícia para assaltos e 
outros delitos. Salientamos que os moradores deste local pedem o referido serviço, pois já que 
temos poucos locais de lazer para as famílias e nossas crianças, temos que valorizar e cuidar 
os locais que possuímos, pois a falta de iluminação adequada coloca em risco a segurança dos 
moradores, sendo que deixam de desfrutar do referido local por falta de segurança, justificando 
a urgência deste serviço, Vereador João Mafalda – PSDB; 1021/227/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1)Copia do controle de estoque de material de limpeza 
que cada escola realizava no período de 2008. 2) Se tem material vencido informar em que 
escola encontravam-se tais materiais. 3) Houve retirada destes materiais por parte da SMEC, 
no inicio de Janeiro de 2009? Em caso de resposta afirmativa, informar qual o documento que 
utilizou para registrar tal retirada e como ficou registrada a baixa de estoque destes materiais e 
quem assinou pela escola e pela SMEC. 4) Como a SMEC armazenou ou armazena tais 
materiais e se tem algum custo com o local de armazenamento e qual é o valor e qual forma de 
contrato do local (anexar contrato). 5) Cada diretora enviou em 2008, mais precisamente em 
outubro a novembro lista pedindo material necessário para realizar as limpezas (faxinas gerais) 
de final e início de ano e para manter as escolas no caso das EMEIS que funcionaram em 
janeiro é suficiente até o mês de março/2009? 6) Hoje todas as escolas possuem material de 
limpeza e higiene? 7) Se a SMEC é quem controla este material, como é feito o controle de 
estoque e quem é o responsável pelo mesmo? 8) No modelo consta a validade do produto? 
Como as escolas estão procedendo o seu controle de material? (enviar modelo) 9) Se em 2009 
a SMEC efetuou alguma compra de material de limpeza e higiene? Em caso afirmativo listar: 
Material, quantidade, fornecedor, valor, data de validade, com comprovantes. JUSTIFICATIVA: 
Justifico tal pedido, com a finalidade de apurar supostas irregularidades cometidas na 
Secretaria Municipal de Educação na gestão anterior, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1022/228/09, PEDIDO DE INFORMAÇÃO direcionado a Secretaria Municipal de Educação, 
sendo: 1 – Informar a quantidade de mamadeiras, em estoque? 2 – Informar a quantidade de 
fraldas, em estoque? 3 – informar qual a destinação das mesmas? 4 – Encaminhar cópia do 
empenho e nota fiscal de aquisição das mesmas, Vereador Marcos Soares – PTB; 1023/229/09, 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO direcionado a Secretaria Municipal de Obras, no período de janeiro 
a abril de 2009, sendo: 1 – Informar se o chafariz da Praça Albino Hillebrand foi pintado? Em 
caso afirmativo? 2 – Quem pintou? 3 – Qual o valor cobrado? 4 – Encaminhar cópia do 
empenho e respectiva nota, Vereador Marcos Soares – PTB; 1024/230/09, O vereador abaixo 
assinado,  solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata 
e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Sr. JOSE CARLOS 
BOSI,ocorrido no dia 17.05.2009. A todos os familiares do inesquecível Sr.JOSE CARLOS 
BOSI, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1025/231/09, Causou profunda consternação à notícia do falecimento do Senhor ANTÔNIO 



 7 

ARMANDO ZANETTI, no dia 14 de maio do corrente. O Senhor era membro de tradicional 
família de nossa cidade, onde granjeou simpatia e vasto círculo de amizades mercê de sua 
conduta exemplar. O falecimento do Sr ANTÔNIO ARMANDO ZANETTI, enlutou não apenas 
sua família, mas nossa comunidade como um todo. Diante do infausto 
passamento, REQUEREMOS, na forma regimental que a seguir da aquiescência do plenário, 
encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares do Sr. ANTÔNIO ARMANDO 
ZANETTI. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e 
melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1026/232/09, O Vereador abaixo assinado 
requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado oficio ao Senhor Hermógenes Bodanese, Gerente da Corsan de Carazinho, solicitando 
um estudo para viabilizar a extensão da rede hidráulica para as propriedades, frente ao Hotel 
Treville junto a BR 386. Tal solicitação justifica-se pelo pedido dos moradores daquela 
localidade, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 1027/140/09, ofício de CUMPRIMENTOS 
pela passagem do “DIA DO ENFERMEIRO” ao Hospital Comunitário de Carazinho – HCC, a 
UNIMED, a Pronto Clinica, ao CAPSEN, a CLINISER e a COT, em nome destes estender 
congratulações a todos esses nobres profissionais “anjos de branco” que tem a missão de dar 
atenção, carinho e conforto as pessoas enfermas. Em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO os nossos agradecimentos e respeito por valorosa missão de lutar em defesa do 
bem estar e da VIDA, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1028/141/09, ofício ao jovem RAFAEL 
DA CRUZ, funcionário da Loja Pompéia, que há quatro anos vem desenvolvendo suas funções 
de auxiliar, tratando todos os clientes com muita dedicação, zelo, carinho e responsabilidade. 
Rafael é portador da síndrome de down, mas isso não o diferencia no jeito atencioso e 
simpático de ser o que conquista o carinho e amizade dos clientes. PARABÉNS pelo excelente 
trabalho que vens desenvolvendo, que DEUS continue te abençoando e que junto com teus 
colegas de trabalho continuem cativando e recebendo de forma cortes os clientes da Empresa, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 1029/142/09, ofício ao Pastor VANDERLEI BATISTA, da Igreja 
VOLTA FILHO MEU, CUMPRIMENTANDO-O pelo excelente trabalho que o mesmo vem 
desempenhando junto à comunidade do bairro Brandina e também com as crianças. O trabalho 
que o Pastor vem desenvolvendo é de grande importância, pois se tivéssemos mais pessoas 
realizando este tipo de trabalho, certamente não teríamos tantas pessoas envolvidos com as 
drogas e outros delitos. Que DEUS abençoe o Pastor e sua família para que continuem com 
este trabalho junto à comunidade do bairro Brandina, Vereador Marcos Soares – PTB; 
1030/143/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos  ao Tenente  
ANTONIO ALBERTO MORIN,  que no dia 11 ultimo assumiu oficialmente  a Primeira Delegacia 
da Junta Militar onde já respondia  pela mesma desde  30 de novembro de 2007; O oficial que 
começo como recruta em Passo fundo  servia na terceira região militar em Porto Alegre, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1031/144/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos  a Jovem  tenista CINDY BERWING,  que se  sagrou campeã  da categoria 16 
anos, feminino  na 2ª etapa  da copa  IOT de tênis infantil do Rio Grande do sul,  que se 
realizou dias 9  e 10 de maio  em  Ibirubá, onde reuniu  tenistas de todo o Estado do Rio 
Grande do Sul. Parabéns CINDY BERWING,  por  superar esta caminhada, conquistando todos 
estes troféus  com dedicação ao esporte, superando desafios,  com distinção, audácia e muita 
determinação. Receba então o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, 
que muito orgulha-se por fazer parte de mais esta conquista, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1032/145/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de cumprimentos ao Padre Ludgero Mafra e a 
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Diretoria da Paróquia São José de nosso município, cumprimentando-os pelo sucesso na 
realização da XVII Romaria de Santa Rita de Cássia, realizada no último domingo, que contou 
com a participação de mais de trinta e cinco mil romeiros de toda região, bem como de outros 
estados do país. Neste domingo a comunidade católica de nosso município proporcionou um 
belíssimo encontro de fé e devoção a Santa das Causa Impossíveis, com uma participação 
recorde de romeiros que prestaram sua devoção agradecendo por graças alcançadas, ou 
simplesmente louvando Santa Rita de Cássia por sua sempre intercessão junto a Deus, já que 
todos dizem que os pedidos a ela enviados sempre são atendidos por mais difíceis e 
impossíveis que possam ser. Queremos mais uma vez cumprimentar o Padre Ludgero Mafra, a 
toda equipe da diretoria da igreja, a toda equipe de organização da Romaria, que proporcionam 
aos participantes momentos de grande religiosidade e louvor.  Merecem nosso reconhecimento 
também pela dedicação e empenho na construção da nova Igreja do Santuário de Santa Rita 
de Cássia, que a cada nova Romaria esta mais bonita, contando nesta edição com uma 
belíssima pintura interna, localizada ao fundo do altar. Recebam, toda a comunidade da 
Paróquia São José, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, por proporcionar a 
comunidade carazinhense e a várias outras comunidades vindas de diferentes partes do estado 
e do país a realização anual da Romaria de Santa Rita de Cássia, Vereador Anselmo Britzke – 
PDT; 1033/146/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a jovem CINDY 
BERWIG que representa o Clube Comercial, pela conquista do título de Campeã da categoria 
até 16 anos feminino na 2° etapa da Copa IOT de Tênis que aconteceu nos 9 e 10 do mês 
corrente. A jovem CINDY que se dedica ao Tênis com muita garra e determinação, nossas 
felicitações, por esta maravilhosa conquista e votos de muito sucesso a essa Carazinhense que 
com certeza nos dará cada vez mais orgulho, Vereador João Mafalda – PSDB; 1034/147/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio cumprimentando aos ENFERMEIROS do Hospital 
comunitário de Carazinho pela passagem do Dia do Enfermeiro, comemorado no dia 12 do 
corrente mês. Tarefa árdua a de tratar doenças. Profissão que exige, além de muito estudo, ter 
dom e muita dedicação, já que algumas vezes a recuperação total do paciente, não é possível. 
Porém, também são compensados com muitas alegrias, quando através de suas mãos, fazem 
com que os pacientes se sintam melhores,  amenizando  suas dores e os confortando. A vocês 
em especial e aos ENFERMEIROS do HCC de Carazinho, nosso agradecimento por existirem e 
cuidarem tão bem de todos nós, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1035/148/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações e aplausos ao ilustre Doutor Antônio Luís 
Carbonari, mestre em Direito, Cidadania e Desenvolvimento, por sua brilhante carreira, a qual 
exerce com extrema dedicação e excelência. Sua dedicação resultou no lançamento de seu 
livro, que acontecerá no dia 06 de Junho, no Hotel Plaza Sul, nesta cidade. Obra esta,  
intitulada “Direito à Identidade e Cidadania”, que apresenta um estudo mesclado teórico e 
prático, com detalhamento metodológico, sobre a cidadania, a proteção da dignidade e o 
reconhecimento dos direitos humanos. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de 
muito sucesso, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1036/149/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício a Câmara Junior de Carazinho, cumprimentando-os pela realização do Troféu Brasil 
2009, realizado nos dias 18 e 19 de abril do corrente, que contou com a participação de 
representantes de 17 municípios, onde foram disputadas várias modalidades esportivas, tais 
como voleibol, futebol, ping-pong, bocha, entre outras, com momentos de integração, 
competição e lazer. Sempre merece destaque, a realização de eventos que buscam envolver a 
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participação em atividades esportivas, pois a pratica destas, é fundamental tanto para a saúde, 
como para a interação social, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 1037/150/09, A Vereadora 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a Paróquia São José, na pessoa do Sr. Padre Ludgero 
Mafra,  pela excelência da organização da 17ª Romaria à Santa Rita de Cássia, Santa das 
causas impossíveis, reunindo mais de 30 mil fiéis, que saíram em procissão da manhã de 
domingo do dia 17 de maio de 2009, percorrendo 4 km até a chegada ao Santuário, próximo ao 
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.Nossos parabéns para toda a Comissão 
Organizadora e demais colaboradores pelo sucesso do evento religioso que toma a cada ano 
uma proporção maior no nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1038/151/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Produtora Rural Carazinhense, na pessoa da 
Senhora Engenheira Agrônoma Tatiana Giacomolli Matiotti, manifestando os nossos 
cumprimentos pelo recebimento do Prêmio Sementes da Vida, promovidos pelo Governo do 
Estado e Emater/RS, no dia 30 de abril em Porto Alegre. Prêmio entregue as mulheres que se 
destacam por seus trabalhos nas áreas social, política, econômica, ambiental, cultural e de 
comunicação. Visando valorizar a construção de um Estado forte com a atuação da mulher 
rural, tendo como foco ações e projetos que sejam viáveis economicamente, ecologicamente 
sustentáveis e socialmente justos. Nossos parabéns pelo destaque na categoria Ambiental, a 
qual a produtora rural, na região destaca-se por priorizar o uso da tecnologia de ponta e o 
manejo adequado do solo, preservando o meio ambiente e buscando a satisfação dos clientes 
internos e externos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1039/152/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício  parabenizando o Colégio La Salle de Carazinho, na pessoa da Sra. Diretora 
Eloísa de Ávila, manifestando os nossos cumprimentos pela inauguração da Sala de 
Comunicação e Expressão, espaço reservado para leitura, expressão e comunicação na 
comunidade educativa, realizada no dia 14 de maio de 2009. Nossos parabéns, a direção, 
professores e funcionários pela visão e promoção do crescimento do progresso e a excelência 
do colégio, construindo uma comunidade que incentiva o desenvolvimento integral dos 
indivíduos. A escola, casa sagrada que conduz mentes humanas a serem mais fortes e 
perseverantes, a construírem novas formas de vida e escolha.Desejamos sucesso a todos, com 
amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1040/153/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João 
Goulart, na pessoa da Senhora Diretora Neusa Maria Schmidt, manifestando os nossos 
cumprimentos e desejando um Feliz Aniversário à Escola ao comemorar 27 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 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 
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a pessoas que lutam por uma sociedade mais soberana. Desejamos sucesso a todos, com 
amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1041/154/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor parabenizando todos os profissionais da Enfermagem de 
Carazinho, na pessoa do Senhor  Muin Rajale - Presidente do Hospital Comunitário de 
Carazinho - HCC , para a Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho, na pessoa do Sr. 
Secretário Pedro Santana e para o Curso de Enfermagem da Ulbra Campus Carazinho, na 
pessoa do Senhor Nédio Bedendo – Coordenador do Curso de Enfermagem e para a Escola 
Estadual Cônego João Batista Sorg na pessoa da Senhora Josiane Meneguello Franco - 
Coordenadora do Curso Técnico de Enfermagem, manifestando os nossos cumprimentos pelas 
comemorações ao Dia da Enfermagem, em 12 de maio de 2009. Pois, o princípio que rege a 
enfermagem é a arte do cuidar e mesmo que não haja possibilidade de cura, sempre haverá o 
cuidado e isso os torna imprescindíveis e essenciais nesta profissão tão honrada e gratificante. 
Parabéns profissionais da enfermagem pelo seu dia. A todos que tem como objetivo maior à 
valorização e o bem-estar do ser humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1042/155/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando todos os profissionais da Assistência Social que 
atuam na Secretaria Municipal do nosso município, manifestando os nossos cumprimentos 
pelas comemorações ao Dia do Assistente Social, em 15 de maio de 2009. O Assistente social 
é o profissional que tem em mente o bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na 
sociedade. Sua atuação é muito ampla: o assistente social estará onde for necessário, 
orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável em todos os sentidos. Mesmo 
quando atende a um indivíduo, o assistente social está trabalhando com um grupo social, pois 
entende que esta pessoa está inserida em um contexto no qual não se pode dissociar o 
individual do coletivo. Nossos parabéns, por garantir o atendimento às necessidades básicas do 
cidadão, objetivando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, 
bem como a integração do cidadão ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1043/156/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando 
a produtora rural Carazinhense Tatiana Giacomolli Matiotti, Engenheira Agrônoma da 
Agropecuária Giacomolli, pela premiação recebida, Prêmio Sementes da Vida na Categoria 
Ambiental, evento realizado pelo Governo do Estado e Emater, em Porto Alegre. Manifestamos 
nosso reconhecimento pelo trabalho e pela atividade agrícola da família Giacomolli 
desenvolvida em nossa região, produzindo grãos com qualidade, priorizando a tecnologia de 
ponta, no manejo adequado do solo e na proteção ambiental, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1044/157/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Presidente da Associação 
Brasileira de Combate ao Alcoolismo - ABCAL Grupo Caminho Certo, Senhora Marlene Hermes 
pela passagem dos 30 anos de fundação comemorado no mês de maio. Reitera-se ainda, 
nosso reconhecimento pelo trabalho do grupo na recuperação de centenas de pessoas que se 
envolveram com o álcool, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1045/158/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio parabenizando os atletas carazinhenses Senhor Anselmo Souza, pela conquista 
da primeira colocação na categoria 65-69 anos e o Senhor Carlos Natal Vieira Bugs, pela sexta 
colocação na categoria 40-45 anos, pela participação na II Ultramaratona 24 horas de 
Resistência, realizado em Santa Maria. Manifestamos nosso reconhecimento aos atletas que 
com garra e determinação superam obstáculos e conquistam vitórias para a vida pessoal. 
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Reiteramos ainda, a importância da divulgação da potencialidade esportiva do nosso município 
pela região e estado, através destes grandes atletas de nosso município, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme; Vereador Rudinei Brombilla; 

questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; gostaria de fazer uma 
solicitação verbal para que nós transferíssemos a data do diretor do meio ambiente que iria falar 
hoje, para uma data posterior, eu justifico este pedido, até conversando com o Senhor Marcelo 
Xavier que é o Diretor de Meio Ambiente, que ele gostaria de fazer esse pronunciamento com a 
presença dos colegas Vereador Felipe Sálvia e Vereador Paulino de Moura, que foram as 
pessoas que na ultima sessão fizeram esse requerimento para eu vir falar; Presidente 

Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Rudinei Brombilla, 
para o Diretor se pronunciar numa outra data, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos; solicito vereador, que seja agendado com o diretor de expediente, Cleomar 
Móises Citron, para uma próxima oportunidade, que na próxima sessão parece que já tem, 
conforme acordo das bancadas não teremos hoje o intervalo regimental e também não teremos 
o grande expediente, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos, moções e projetos, convido a Senhora Secretária para fazer a leitura do numero 
e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos de pesar e pedido de informação 
que não são apreciados por esse plenário; Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 02 
Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; nº 04 Vereador João Mafalda – PSDB; nº 10 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; estão em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, secretária, colegas, platéia, imprensa, 
colegas aqui da câmara, quinta-feira passada, nós estivemos fazendo uma visita aos ESFs, 
também na semana retrasada participei de uma reunião, uma entrevista, melhor dito, na rádio 
em quem estava o Secretário da Saúde, estava o senhor Ivomar Andrade, estava o presidente 
do Hospital, perdão, o diretor administrativo, o senhor Hélio Bernardi que é o diretor do CMPP, 
e nessa nossa conversa o que foi colocado foi com relação à diminuição aos números de ESFs, 
foi proposto pelos integrantes da mesa que tivesse a diminuição porque eles não estavam 
dando conta da população, que não estavam resolvendo os problemas, quero deixar bem claro 
o seguinte, como médico e como membro da bancada do PSDB, nós somos contra a 
diminuição do numero de ESFs, a população vai sair perdendo, o município vai sair perdendo, e 
nós vamos perder recursos, a cidade vai retroagir com isso, então mais uma vez, aquele dia a 
gente escutou, houve uma manifestação de dividir em quatro, norte – sul – leste – oeste, a 
cidade esse formar grandes postos, não é ruim, mas não devemos perder a idéia, o doutor 
Pedro foi o que trouxe o PSF, foi uma ótima visão, uma idéia de prevenção muito importante, 
vamos fazer com que isso continue funcionando e que não diminua o numero de ESFs; 
Vereador Gilnei Jarré; um aparte vereador; Vereador Elbio Esteve; pois não; Vereador 

Gilnei Jarré; até para de repente o Vereador Rudi clarear para nós, tem uma informação 
colocada no site da câmara, que ele foi a Porto Alegre pedir auxilio ao Deputado Estadual 
Pedro Wesphalen para construção de novas unidades em Carazinho, não esta tendo uma 
sintonia com o governo municipal, uns estão querendo fechar, o próprio governo esta querendo 
abrir, enfim acho que nós temos que clarear isso, ou fecha, ou abre, ou também temos que ter 
um entendimento que se as promessas, e claro que a gente sabe que promessas foram feitas 
para não serem cumpridas, por algumas determinadas pessoas não são cumpridas, mas nós 
tivemos uma promessa de campanha com que os ESFs teriam medicamentos, para com que a 
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pessoa que consultasse não tivesse a necessidade de deslocar até o posto de saúde e vir 
buscar, então acredito que nem no posto de saúde não temos remédio, imagina como vão 
colocar em todos os ESFs, então acredito que de repente essa diminuição seria até para ter a 
diminuição de medicamentos à disposição da comunidade, muito obrigado vereador; Vereador 
Elbio Esteve; está OK; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte vereador, primeiro quero 
parabenizá-lo por trazer em plenário esse assunto, quero colocar que esta proposta de 
diminuição não foi do secretário Pedro Sant’Anna, e sim do  Ivomar de Andrade, o plano de 
governo do prefeito Aylton Magalhães antes da campanha de aumentar, colocar mais dois ESF 
que é o antigo PSF, e a gente sabe muito bem para qualquer prefeito, para qualquer cidade, 
você colocar uma unidade do ESF é a menina dos olhos, então eu, sinceramente, conforme até 
hoje à tarde cobrei do Prefeito Aylton Magalhães, colega Vereador Elbio Esteve, e a informação 
que ele me deu é o contrario, por isso que na sexta-feira esteve em Carazinho o Deputado 
Pedro Wesphalen, que é líder do governo, da governadora Yeda, colocando a disposição, 
inclusive auxiliando junto ao Secretário da Saúde, verbas e recursos para aumentar os ESFs, 
com seu apoio político a nível federal no governo Lula, então essa informação que vem que 
vamos diminuir os ESFs, não é uma informação do secretário municipal da saúde e nem do 
Prefeito Aylton Magalhães e sim de Ivomar de Andrade; Vereador Elbio Esteve; eu estava na 
reunião ele disse que também era favorável, que alguém também tinha a mesma idéia que ele, 
ainda bem, foi essa a expressão que ele usou, ainda bem que tem alguém que tem a mesma 
idéia que eu, eu acho louvável, acho que ele deve manter, ótimo, e outra coisa assim, na visita 
que a gente fez, rápido, não vou me estender mais, fizemos uma visita aos ESFs, o Vereador 
Erlei Vieira e eu, a Vereadora Sandra Citolin não pode, tinha compromisso, não conseguiu 
mudar, e a gente viu o seguinte pessoal, na administração passada foi deixada uma licitação 
com 12 gabinetes odontológicos, mais 12 autoclaves, os ESFs estão precisando melhorar os 
gabinetes odontológicos também, muito mal isso pessoal, vamos não é Vereador Rudi ver se a 
gente consegue pelo menos os gabinetes já que esta meio difícil às coisas, e outra coisa que eu 
não ia falar, mas saiu até no site da Gazeta, na quinta-feira, neste dia que eu fui fazer a visita, 
eu me deparei assim, com a UTI móvel do município transportando paciente para fazer revisão, 
a gente sabe que o próprio secretário hoje falou, que esta de cabelo em pé com algumas 
coisas, viaturas da secretaria, mas UTI móvel é para paciente móvel, não para levar paciente 
para fazer revisão em ambulatório; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; 
Vereador Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico em geral, entrei com um 
requerimento pedido de informação nessa noite, o Vereador Rudi alguns dias atrás entrou com 
um pedido de informação em relação a compras da Secretaria Municipal da Saúde, o qual, 
gentilmente me cedeu a resposta desse pedido de informação e hoje a tarde eu analisei o 
pedido de informação, algumas coisas me chamaram a atenção, como um comunicado feito a 
atual administração, que se por ventura existisse água sanitária vencida, ou algum produto 
vencido a empresa vencedora da licitação trocaria prontamente esses produtos de acordo com 
a necessidade da Secretaria da Educação, cai-se uma teoria por terra, de que os produtos 
vencidos não poderiam mais ser utilizados, tem um documento da própria administração 
dizendo que podem ser trocados a qualquer momento, podem ser utilizados, tinha uma 
informação de superfaturamento, fui analisar, partiu da SMEC o pedido e uma cotação prévia 
da Secretaria Municipal de Educação, plenamente justificável a cotação da Secretaria Municipal 
de Educação, realmente os valores empregados no pregão onde se deu a compra são um 
pouco mais elevados esses valores, chama atenção da modalidade pregão, e do tipo da 
compra que foi feito, não foi feito por item e sim por lote, então às vezes varia um preço lá em 
cima, que compensa no outro e dá o valor final, mas assim mesmo, quer falar Gilnei? Assim 
mesmo tem um valor um pouco exagerado, de uma licitação para outra, resolvi fazer esse 
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pedido de informação para colaborar com a atual administração, para a gente investigar se 
realmente houve alguma coisa de errado, agora, eu chamo atenção, tem um documento lá 
dentro, de um funcionário efetivo da prefeitura, não de um cargo de confiança, e sim de um 
funcionário efetivo que esta na prefeitura trabalhando até hoje, continua exercendo o cargo na 
prefeitura, que era o leiloeiro oficial do município, onde ele atesta que os valores são 
condizentes com os valores de mercado, então quero dizer duas coisas com essa 
argumentação, primeiro: o pedido da Secretaria de Educação contou com uma cotação previa a 
menor do que foi efetivada a compra, quem atestou que o preço estava dentro do mercado não 
foi nenhum cargo de confiança, não foi nenhum funcionário de confiança da administração 
passada e sim um funcionário efetivo, então, sabendo disso, eu acho que o Jarré vai comunicar 
para vocês; Vereador Gilnei Jarré; até quero aproveitar teu bom senso também de me ceder 
uma copia, nós estivemos de tarde reunidos com o nosso presidente do partido Alexandre 
Goellner, com a ex-secretária Elisabeth, com a Marisete, decidimos então, amanhã, fazer um 
encaminhamento ao Ministério Público destas supostas irregularidades da administração 
passada, mas essa decisão até cabe registrar, que esse papel é nosso, temos que ter a 
coragem de assinar o documento, de encaminhar ao Ministério Público, não vir fazer ameaças, 
que de ameaças nós não temos nem um pouquinho de medo, enquanto tiver erro na 
administração, nós vamos fiscalizar, o que tiver de erros na administração passada, nos aponte 
que nós vamos apoiar a descobrir o que esta de errado, obrigado Vereador Grandó; Vereador 
Grandó; é, segundo a informação, oito e trinta foi agendada a reunião com o promotor Denílson 
Belegante, onde estará presente o ex-prefeito Alexandre Goellner, a ex-secretária de educação 
e demais membros da administração passada, que eles mesmos vão acompanhar a 
documentação para o Ministério Público, quero deixar como sugestão ao governo atual, que 
antes de fazer qualquer coisa, tome o primeiro passo, que diz respeito a uma administração 
publica que é a abertura de uma sindicância, deveriam ter aberto uma sindicância para 
investigar, se tem algum erro na administração passada, abre uma sindicância, investiga, 
encaminha para o Ministério Público, pela analise superficial que eu fiz das compras, realmente 
existe uma diferença na questão dos valores, mas volto a afirmar que não conta com nenhuma 
assinatura e nenhum aval de cargo de confiança, e sim de um funcionário efetivo do município, 
então gostaria de deixar claro que quando tiver alguma coisa, encaminha para o Ministério 
Público, abre uma sindicância, assim como eu acho que do seminário da educação se tem 
algum problema deveriam ter aberto uma sindicância interna, tentado investigar e apontados os 
culpados,  todo mundo diz que só tem um culpado do que aconteceu, mas faz uma sindicância, 
aponta quem foi o culpado, encaminha para o Ministério Público, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; queremos agradecer a presença do publico em geral, e fazer um 
registro especial ao Jorge Estery, muitos anos vereador desta casa, o vice-prefeito municipal 
Alexandre Capitânio, o Valter da Cruz, e o Zeca do PMDB que nos honram com a presença, 
acompanhando os trabalhos de hoje, esta em discussão os requerimentos, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, convido a Senhora Secretária para 
fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: 
nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 03 Vereador 
Marcos Soares – PTB; nº 04 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 05 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 06 Vereador Anselmo Britzke – PDT; nº 07 Vereador João Mafalda – PSDB; 
nº 08 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 09 Vereador Eugenio Grandó – PTB; nº 10 Vereador 
Anselmo Britzke; nº 11, nº 12, nº 13, nº 14, nº 15 e nº 16 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 
17, nº 18 e nº 19 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir, Vereador Marcos Soares; 
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Vereador Marcos Soares; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhor Jorge Estery que 
já foi presidente desta casa, meu amigo Valter da Cruz, a sua esposa, e ao Rafael em especial, 
demais pessoas que se fazem presentes, entrei com uma moção hoje encaminhando ao senhor 
Rafael, até eu gostaria que o Rafael ficasse em pé, obrigado Rafael, o Rafael é um menino que 
trabalha nas lojas Pompéia, há quatro anos ele esta exercendo a função de auxiliar lá, auxiliar 
nas lojas Pompéia, o Rafael é um jovem que merece todo o nosso reconhecimento, quero te 
dizer Rafael, que você é um exemplo a ser seguido pelos jovens de nossa cidade, você é uma 
pessoa que eu tenho a maior estima, e quero te parabenizar pelos quatro anos que tu esta na 
Pompéia, e a amizade que tu tens lá, eu converso com várias pessoas que vão à loja e são 
atendidos e que tem o maior carinho por ti, então eu tenho o prazer de fazer uma moção para ti, 
e te agradecer pela amizade que eu tenho contigo, de ser teu amigo, tenho aprendido muito 
contigo Rafael, um abraço, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; 
Vereador Marcos Soares; pois não; Vereadora Sandra Citolin; eu achei muito louvável a sua 
moção, também conheço o Rafael há muitos anos, e eu queria não só dar os parabéns para o 
Rafael, por tudo isso que o Vereador Marcos Soares colocou, mas dar os parabéns aos pais do 
Rafael que nunca o criaram afastado da sociedade, pelo contrário, ele só é hoje que ele é 
amado por todos, acariciado, um trabalhador deste município, um trabalhador deste pais, 
porque ele teve pais que o incentivaram, que o estimularam e que o amam por demais, então 
os parabéns são para você, Rafael, mas um parabéns e um abraço de mãe, muito grande aos 
pais responsáveis por tudo isso que a gente encontra no Rafael; Vereador Marcos Soares; 

muito obrigado vereadora; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhores 
funcionários e funcionárias desta casa, público que esta nos honrando com a sua presença, eu 
quero fazer um breve comentário à moção que nós encaminhamos, Vereador Gilnei Jarré 
também com o teor um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo, fico muito feliz 
também em poder homenagear uma mulher que se destaca numa área que é dominada por 
homens, então a Senhora Engenheira Agrônoma Tatiana Giacomolli Mattioti, recebendo premio 
sementes da vida reconhecidamente por uma economia sustentável e de ponta do nosso 
município, uma pessoa que tem seus negócios, que é de Carazinho e que tem também seus 
negócios aqui, isso nos orgulha muito, e acho que todos nós mulheres, temos que realmente 
continuar assim, mostrando que temos capacidade que estamos ocupando espaços, e mais um 
espaço foi ocupado por uma mulher no ramo que basicamente é dominado por homens, 
extensivo a todas as produtoras rurais, que a gente sabe quanto, aqui nós temos produtores 
rurais e sabemos que a esposa esta lá de sol a sol, de noite a noite dividindo as tarefas nas 
atividades que elas realizam junto aos seus companheiros, então a gente se orgulha disso, 
dizer que estamos realmente construindo juntos essa sociedade que queremos, uma sociedade 
com homens e mulheres preparados para enfrentar grandes desafios, e vamos continuar com 
esses desafios; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, projetos, solicito a Senhora Secretária 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 nº 051/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Fixa o número de vagas nas classes de promoção do Quadro de 
Professores Públicos Municipais para o ano de 2008. Relatório: O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que fixa o número de vagas nas classes de promoção do Quadro de Professores 
Públicos Municipais para o ano de 2008. 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; Presidente Vereador 
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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, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 051/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Fixa 
o número de vagas nas classes de promoção do Quadro de Professores Públicos Municipais 
para o ano de 2008. O projeto de lei apresentado, fixando o número de vagas nas classes de 
promoção do quadro de professores públicos municipais, segundo critérios estabelecidos na Lei 
3.920/89, obedecendo a critérios de Antigüidade e merecimento. Tendo em vista, também, o 
impacto orçamentário apresentado, a Comissão coloca-se favorável com a inclusão do mesmo 
na Ordem do Dia. Em face ao exposto, 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, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do próximo projeto de lei; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de 
Lei nº 027/09. Autor: Vereador Élbio Esteve. Ementa: Cria no Município o Programa de 
Preservação e Uso Racional da Água, com a implantação de cisternas nas edificações e 
residências.O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer 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; 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, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 027/09. Autor: Vereador Élbio Esteve. Ementa: Cria no Município o Programa 
de Preservação e Uso Racional da Água, com a implantação de cisternas nas edificações e 
residências. 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, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto, com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito a senhora secretária para proceder a leitura do 
próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 057/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 
2009, no valor de R$ 129.697,56. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a 
opor quantos aos aspectos orçamentário e financeiro; 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, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 057/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito 
suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 129.697,56. Tendo em vista o âmbito social 
de inclusão à moradia nos referidos programas estadual e federal, o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
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em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do próximo projeto; Secretária 

Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 048/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no município de Carazinho. O 
presente Projeto de Lei com a Emenda Modificativa é CONSTITUCIONAL, conforme parecer 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. Emenda modificativa - art. 1º: 
fica alterada a redação do parágrafo 3º, do artigo segundo do projeto de lei nº 048/09 que 
passará a viger com a  seguinte redação: artigo 2º § 3º - o poder executivo poderá prorrogar, 
através de lei, os prazos fixados neste artigo, justificada a oportunidade e a conveniência do 
ato; 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, contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito 
a Senhora Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 048/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no município de 
Carazinho. O presente projeto de lei, com a Emenda Modificativa, 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, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, coloco em discussão a emenda modificativa, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres e emenda 
modificativa aprovadas, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do próximo projeto de lei; Secretária 

Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 056/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Altera a Lei Municipal nº 5.871/03. O presente Projeto de Lei é inviável tecnicamente, uma vez 
que não foram realizadas as alterações consignadas no parecer do IGAM e propostas ao 
Executivo; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças, continua em discussão; Presidente Vereador Leandro Adams; 

Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que nos assistem na noite de hoje, vice-prefeito, conforme solicitação da Comissão de 
Justiça e Finanças, solicitamos o enquadramento deste projeto para com que esse projeto se 
torna-se viável, e tivemos a resposta hoje de que, resumindo, é para o vereador fazer o papel 
dele, que o executivo esta fazendo a parte dele, então nós estamos fazendo nosso papel, 
colocando como parecer, como inviável tecnicamente, e os vereadores que fiquem bem à 
vontade, que os vereadores, principalmente  nós da nossa comissão estamos fazendo o nosso 
papel, tentando ajudar o executivo, tem erros, queremos com que sejam corrigidos, mas o 
entendimento deles é que eles têm a razão, mas nós além de termos uma consultoria, via Porto 
Alegre, nós temos a nossa jurídica da casa que forneceu o mesmo parecer solicitando as 
aliterações, para nós o que vale é o parecer da nossa jurídica da casa e da nossa consultoria, 
então o parecer é inviável; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, coloco em votação, vereadores, 
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Vereador Grandó; Vereador Grandó; questão de ordem, Senhor Presidente, só para recordar o 
parecer da comissão foi aprovado por todos de forma unânime, não foi? Presidente Vereador 

Leandro Adams; não; Vereador Grandó; vai colocar o parecer em votação; Vereador 

Leandro Adams; repetindo, 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, contrários que se manifestem, aprovado o parecer por seis a três, 
portanto o projeto 056/209 esta prejudicado, convido a Senhora Secretária que proceda a 
leitura do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº 031/09. 
autor: Vereador Gilnei Jarré, Vereador Leandro Adams, Vereador Eugenio Grandó. Ementa: 
Altera a redação da alínea “m” e inclui a alínea “n” e “o” e altera § 2º do art. 4º da lei municipal 
nº 6.744/08. 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. 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão; Vereador Rudinei Brombilla; 

questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; com todo respeito ao colega Vereador 
Grandó, o outro autor é o Jarré, eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, até para mim poder, 
como entrou após o horário para mim tomar conhecimento desse projeto, com certeza segunda-
feira que vem a gente bota em votação ele, só peço a compreensão dos colegas; Presidente 

Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Rudi, pedido de 
vista, questão de ordem vereador; Vereador Gilnei Jarré; acredito que esse projeto não deva 
ter entrado fora de hora; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido 
de vistas do Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Grandó; a gente concede o pedido de vista 
do projeto; Presidente Vereador Leandro Adams; então fica prejudicada a votação, com o 
pedido de vista do Vereador Rudinei Brombilla, solicito que a comissão de agropecuária, 
indústria e comércio, obras e serviços públicos se reúna para discutir o contrato com a 
CORSAN, a comissão é composta pelo Vereador Gilnei Jarré, Vereador Eugenio Grandó e 
Vereador Felipe Sálvia, sabedor da renovação desse contrato  por 25 anos eu gostaria que 
essa comissão antecipasse essa discussão e pedisse informação junto à diretoria da CORSAN, 
que certamente esta casa vai ter que votar, então eu sugeria que a comissão se reunisse e 
pedisse as informações pertinentes aos números e valores de Carazinho, porque na ultima 
audiência pública foi falado da CORSAN do Rio Grande do Sul, e nós estamos discutindo o 
contrato de Carazinho; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem; Presidente Vereador 

Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; até para 
gente já ir trabalhando com relação a CORSAN, eu solicito que a presidência convoque aquela 
comissão que a CORSAN disse que existia para qualquer tratativa em relação ao contrato, bem 
como a solicitação de vossa senhoria em relação aos ganhos, a receita e despesas que a 
CORSAN tem em Carazinho, também quero fazer um comunicado que essa comissão irá 
atender um pedido não só do colega Jorge Estery, enfim dos pequenos agricultores que estão 
sofrendo com algumas notificações em relação às leis ambientais, então essa comissão esta 
trabalhando juntamente no contrato da CORSAN e nas questões ambientais das pequenas 
propriedades; Presidente Vereador Leandro Adams; muito bem, com certeza a comissão vai 
trabalhar em prol dos carazinhenses, questão de ordem Vereador Grandó; Vereador Grandó; 

se não me engano sou o presidente da comissão; Presidente Vereador Leandro Adams; 

presidente Vereador Eugenio Grandó, relator Vereador Felipe Sálvia e membro Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Grandó; então gostaria de convocar não só os membros da comissão, e sim 
os dez vereadores da casa, para quando da discussão do contrato da CORSAN todos 
participassem, quero deixar claro que o contrato da CORSAN é um contrato de adesão, que o 
contrato é apresentado para todos os municípios da mesma forma, quero adiantar também que 
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conheço o contrato, por isso estou me manifestando, o contrato é perigoso, o contrato é pouco 
útil, na principal questão hoje de Carazinho que é a questão do saneamento básico, num dado 
momento do contrato a CORSAN se compromete a capitalizar recursos para ser investido em 
obras de saneamento básico, isso não basta Senhor Presidente, não vai critica nenhuma para a 
atual administração, a administração passada também não conseguiu resolver esse problema, 
é uma coisa grave, é uma situação difícil, onde a CORSAN quer continuar explorando a água, 
por mais 25 anos, com pouco ou nenhum investimento na questão do saneamento básico, 
então eu acho que embora exista uma comissão na casa para tratar do assunto eu acho que é 
do interesse dos dez vereadores, então quando a comissão se reunir me comprometo de 
mandar uma circular para todos os colegas, para participar porque um assunto que diz respeito 
direto a nossa comunidade, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; presidente 
da comissão eu gostaria que convocasse a diretoria da CORSAN, porque eu estive na ultima 
audiência publica, e me considero incapaz de votar a renovação desse contrato, da maneira 
que eles apresentaram aqui, então tenho a certeza que vossa excelência vai pedir as 
informações necessárias, e trazer a essa casa, casa do povo, a diretoria da CORSAN para 
prestar os esclarecimentos; Vereadora Sandra Citolin; um aparte Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
eu pediria a comissão que se possível marcasse no período da tarde, alguma explicação para 
que eu possa estar presente também; Presidente Vereador Leandro Adams; 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 25 de maio de 
2009 às 18 horas e 45 minutos.  
 
  
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                         Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                      Secretária  
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