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Ata da Reunião Ordinária do dia 01 de  junho de 2009.............Ata 26 
 
 

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 1º de junho de 2009, convido o senhor Vereador Paulino 
de Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 25 de maio de 2009, esta em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 25 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 os presentes; convido à senhora secretária para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 01 de Junho de 2009. Informativo do deputado Estadual Coffy Rodrigues 
(PSDB), colocando-se a disposição de todos. Informativo da deputada Maria do 
Rosário, referente a conferência Nacional da Educação a realizar-se em 2010. 
Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros no 
valor de R$18.575,02. Of. 191/09 do Conselho Municipal de Saúde solicitando cópia de 
leis e decretos. Convite do Departamento Municipal de Meio Ambiente para abertura 
oficial da semana do meio ambiente a realiza-se no dia 01 de junho de 2010. Of. do 
Clube atlético de Carazinho agradecendo o apoio desta casa para o desenvolvimento 
de atividades. Projeto de Lei 034/2009 do vereador Felipe Sálvia o qual dispõe sobre 
reserva de recursos públicos, destinados a habitação, em beneficio de mulher alicerce 
de família e dá outras providencia. Convite da UPF para participar da 5° encontro 
jurídico, a realiza-se de 03 a 05 de junho de 2009. Convite da ULBRA para participar da 
apresentação do Plano de reestruturação da Universidade e o lançamento do processo 
seletivo 2009/2, a realiza-se no dia 01 de junho. Of. 018/2009 da Comissão de assuntos 
Municipais da Assembléia Legislativa, enviando exemplares da Separata “As Leis de 
criação dos Municípios Gaúchos”. Convite do Sescoop/RS para o 2° encontro das 
frenccop’s municipais gaúchas a realizar-se a em 25 de junho de 2009. OF. 1.166/2009 
do Presidente da câmara dos Deputados em resposta a OD 651/2009. Convite das 
entidades ACIC, CDL, Sindicato Rural, Sindicato Varejista, OAB/RS e Sindicar para o 
jantar palestra com a presença do Procurador de justiça Gilberto Thums a realizar-se no 
dia 08 de junho. Projeto de lei 066/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 32.363,52. Projeto de Lei 
067/09, Executivo Municipal declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente um médico veterinário. O Projeto de lei 068/09 Executivo Municipal o 
qual institui, estrutura e dá atribuições ao gabinete da primeira dama do município. 
Projeto de lei 069/09 Executivo Municipal, acrescenta o inciso IV no artigo 1° da Lei 
Municipal 5.871/03 que dispõe sobre o pagamento de diárias aos servidores e agentes 
políticos. Projeto de Lei 070/09 Executivo Municipal autoriza o Poder executivo 
conceder estímulos econômicos a empresa STARA/AS Indústria de implementos 
Agrícolas e abertura de Crédito especial no orçamento de 2009. Projeto de lei do 
vereador Erlei Vieira, o qual institui a semana de prevenção ao alcoolismo. Projeto de 
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Lei da vereadora Sandra Citolin, o qual torna obrigatória a realização do teste olhinho 
em recém nascidos no Município de Carazinho e da outras providencias. Projeto de Lei 
de autoria da vereadora Sandra Citolin o qual cria o programa Municipal de prevenção 
contra o uso indevido de drogas licitas e ilícitas, doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) e AIDS a ser implantado no âmbito das instituições de ensino do Município de 
Carazinho. Of. 004/09 Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência convidando 
para participar da abertura da capacitação do programa BPC na Escola a realizar-se 
nos dias quatro e cinco de julho; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pela Senhora Secretária; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 1145/596/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos 
os entulhos diversos, localizados na RUA JOSÉ DE ALENCAR, Bairro BORGHETTI, ao 
lado do número 153, eis que os mesmos foram colocados no passeio público causando 
um aspecto feio para o local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1146/597/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal sugerindo ao mesmo a pedido dos moradores do bairro 
Glória para que o CAMPO DO GLÓRIA permaneça aberto após as 17 horas (entre 17 e 
20 horas) e aos sábados e domingos para que as pessoas possam ter espaço 
adequado para a prática de esporte e lazer. Somos sabedores de que o esporte é 
fundamental na qualidade de vida das pessoas, mas para isto acontecer se faz 
necessário que possamos disponibilizar local para sua prática, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1147/598/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes (em grande 
volume) depositados na RUA PERNAMBUCO, no Bairro ORIENTAL nas proximidades 
do número 156, eis que os mesmos estão colocados no passeio público o que impede a 
passagem dos pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1148/599/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA SERGIPE, no Bairro ORIENTAL nas 
proximidades dos números nº. 316 e 445, eis que os mesmos encontram-se na via 
pública atrapalhando o fluxo normal dos veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1149/600/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos de construção, localizados na RUA 
SERGIPE, Bairro ORIENTAL, em frente ao número 252, eis que os mesmos 
encontram-se na via pública causando um aspecto feio para o local, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 1150/601/09, Solicita para o setor competente realize operação tapa 
buraco na Rua vitória no bairro Floresta, os motoristas reclamam dos buracos e das 
péssimas condições em que se encontra a referente via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1151/602/09, Solicita envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando solicitação 
para que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei firmando convênio com a FAZENDA 
RENASCER da cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, eis que o custo para 
internação fica em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) mês por internação, sendo que 
a mesma disponibilizaria 10 vagas mensais para nosso Município, tal solicitação 
prende-se ao fato de que somos procurados diariamente por familiares de dependentes 
químicos os quais buscam soluções para este grave problema que abala nossa 
sociedade como um todo, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Felipe Sálvia – 
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PDT, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador 
Estevão De Loreno – PP e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1152/603/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras para 
realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Siqueira 
Campos, localizada no Bairro Vila Rica. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1153/604/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de melhorias em 
partes do trecho do asfalto no final da Rua Silva Jardim, localizada no Bairro Oriental. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1154/605/09, Solicitando 
ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras 
para realizar trabalhos de melhorias do trecho do calçamento em toda a extensão da 
Rua São Vicente de Paulo, localizada no Bairro Alvorada. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1155/606/09, Para que determine a Secretaria de 
Planejamento  que sejam feitas aberturas nos canteiros centrais para pedestres em 
frente à agência dos Correios e outra em frente aos Camelos, ambas na Avenida Flores 
da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1156/607/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras  que seja feita operação tapa buraco em frente a parada de ônibus 
próxima a Concessionária Martins Motos, na Avenida Flores da Cunha, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1157/608/09, Para que determine a Secretaria de Obras  que 
seja feita operação tapa buraco na Rua da Paz, no Bairro Princesa, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 1158/609/09, Para que determine a Secretaria de Obras para que seja 
feito o cascalhamento e patrolamento no final da Rua Coroados, no Bairro Princesa, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, 
questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; gostaria de pedir destaque na 
indicação de numero 15; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 1159/610/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que realize a implantação imediata do Programa 
Balcão do Procon, bem como alocação de recursos financeiros e materiais necessários 
no intuito de garantir o acesso à população Carazinhense na defesa de seus Direitos 
enquanto consumidora. O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal, para que realiza a implantação imediata do Programa Balcão do 
Procon. JUSTIFICATIVA:  Justifico este pedido, em virtude de ter verificado que o 
PROCON de Carazinho - RS, vem funcionando apenas 03(três) horas por dia, conforme 
se depreende da fotografia em anexo. É sabido que em 2008, foi firmado com a 
Universidade de Passo Fundo – UPF o programa intitulado “Balcão do Procon”, o qual 
não foi levado a cabo, sabe-se lá porque razão.   Igualmente, é de conhecimento geral 
a falta de material humano para laborar junto a referido órgão, eis que segundo se 
averiguou junto ao Procon, apenas três funcionários exercem atividades junto ao 
mesmo. Urge a necessidade de uma melhor estruturação de tão importante órgão, pois 
Carazinho chegou a efetuar de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) atendimentos diários. 
Porém hoje está praticamente inoperante face o descaso tanto com a estrutura física 
quanto de pessoal. Quero frisar, o excelente trabalho realizado pela Doutora Rosangela 
Dall Acqua, a qual frente às condições de trabalho a ela oferecida opera um verdadeiro 
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milagre. A importância do Procon é auxiliar o consumidor na busca de seus direitos, 
uma vez que esteja amparada por lei, fazendo a intermediação com as empresas 
fornecedoras de produtos e serviços e a realização da conciliação entre as partes. Dito 
isto, solicito a implantação imediata do programa Balcão do Procon, bem como a 
alocação de recursos financeiros e materiais por parte do Executivo Municipal, no intuito 
de garantir-se acesso à população Carazinhense na defesa de seus Direitos enquanto 
consumidora, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 1160/611/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que notifique o proprietário do terreno 
existente na Avenida Flores da Cunha esquina com a Dinarte da Costa, que efetue a 
construção da calçada do passeio publico na rua Lobo Costa, que faz fundos do 
terreno, conforme o Código de Postura do Município, no Capitulo III art.20, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1161/612/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que estude a 
viabilidade de conceder um prazo maior, para que os taxistas possam adequar-se 
conforme a Lei nº. 6.911 de 09 de Fevereiro de 2009, cumprindo desta forma com o 
Principio Constitucional da Razoabilidade, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1162/613/09, Solicitando ao Prefeito Municipal que envie, com urgência, à 39ª CRE - 
Coordenadoria Regional de Educação, documento oficializando solicitação de doação 
de um veículo Marca Fiat, Modelo Elba, que conforme contato com a coordenadora tem 
previsão de retorno ao Estado, por motivo de renovação de frota. Solicita ainda que o 
referido veículo seja destinado ao Departamento de Meio Ambiente Solicitando ao 
Prefeito Municipal que envie, com urgência, à 39ª CRE - Coordenadoria Regional de 
Educação, documento oficializando solicitação de doação de um veículo Marca Fiat, 
Modelo Elba, que conforme contato com a coordenadora tem previsão de retorno ao 
Estado, por motivo de renovação de frota. Solicita ainda que o referido veículo seja 
destinado ao Departamento de Meio Ambiente Solicitando ao Prefeito Municipal que 
envie, com urgência, à 39ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação, documento 
oficializando solicitação de doação de um veículo Marca Fiat, Modelo Elba, que 
conforme contato com a coordenadora tem previsão de retorno ao Estado, por motivo 
de renovação de frota. Solicita ainda que o referido veículo seja destinado ao 
Departamento de Meio Ambiente, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve 
– PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1163/614/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a realização de 
pavimentação asfáltica na rua Selbach no bairro Cantares, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1164/615/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente  a realização de pavimentação asfáltica na rua Harri Bucholtz no 
bairro Cantares, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1165/616/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado 
oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente  a realização de 
pavimentação asfáltica na rua José Cantal Gomes no bairro Cantares, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP;  1166/617/09, Solicita para o setor competente que realize  
trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Polidoro Albuquerque trecho 
compreendido entre a Escola CAIC e o bairro Floresta, pois se encontra em péssimas 
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condições com diversos buracos, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1167/618/09, Solicita 
para o setor competente que realize trabalhos de asfaltamento na Rua Coronel Bordini 
no bairro Hípica trecho compreendido entre a Rua Padre Gusmão e Rua Santos 
Dumont, pois somente está parte da referida rua que não possui asfalto, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1168/619/09, Solicita ao setor competente que realize trabalhos de 
colocação para que determine ao setor competente que execute trabalhos de colocação 
de um quebra mola na Rua Cassal Brum, bairro São Pedro, pois é passagem de 
diversos caminhões e carretas podendo ocasionar acidentes mais sérios, já que há 
várias crianças que brincam nesta área sendo que a referida rua não possui sequer 
passeio público, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1169/620/09, Solicitando a retirada de 
lixo e entulhos do terreno localizado ao lado da Escola Estadual Ernesta Nunes, R. 
Agnelo Senger Bairro Oriental, conforme prevê o Art. 92 do Código de Posturas, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1170/621/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine a Secretaria de Educação, que adote campanhas educativas ao combate do 
vicio das drogas, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Leandro Adams – PT; 
requerimentos: 1171/248/09, oficio ao PRESIDENTE DA ASCAMAJA – Associação das 
Câmaras Municipais do Alto Jacuí, Vereador VALDIR ALBERI KIRST solicitando ao 
mesmo que na próxima Reunião Ordinária desta Associação, agendada para o próximo 
dia 05, na vizinha cidade de Cruz Alta, seja deliberado juntamente com os 22 
Municípios que a compõem para que estudem a possibilidade destes Municípios 
através de Consórcio firmarem convênio para futuramente usufruírem a extensão da 
FAZENDA ESPERANÇA que esta Casa esta imbuída em trazer para Carazinho, para 
dispor de tratamento no combate ao uso de drogas, em especial o “crack” que já é 
epidemia em nossa cidade, bem como nas demais, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1172/249/09, Os Vereadores abaixo subscritos solicitam que após lido em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares da Sra. Carolina Dall’ Igna Della Valle, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 26 de maio de 2009 no nosso município. Sogra do 
Deputado Federal Osvaldo Biolchi e avó do Secretário Estadual do Desenvolvimento e 
Assuntos Internacionais. “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) À família enlutada da Sra. Carolina 
Dall’ Igna Della Valle, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1173/250/09, Oficio ao 
Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S. A. - ELETROCAR, Senhor 
ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo divulgar aos consumidores os índices 
aplicados como parâmetro para efetuar o valor da nota fiscal, quando o acesso para 
fins de leitura fica impedido por motivos de segurança do patrimônio do consumidor 
pelo fato de o mesmo não se encontrar na residência no horário de seu trabalho e 
outros que coincidem com os da prestadora de serviços. Desta forma, justificamos 
nosso requerimento a fim de divulgar a população (como sugestão um informativo 
anexo à conta), que nos procuram para esclarecimentos, Vereador Leandro Adams – 
PT; 1174/251/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois 
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de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Governo do Estado do Rio Grande de Sul, ao 
Secretario de Segurança Pública do Estado, a Comissão de Serviços Públicos da 
Assembléia Legislativa e ao Comandante Geral da Brigada Militar do estado, 
manifestando nossa perplexidade com relação à matéria divulgada na RBS TV e no 
Jornal Zero Hora, quanto ao fato de que o Rio Grande do Sul estaria correndo o risco 
de perder 33 equipamentos de bafômetros doados pelo Ministério da Justiça ao estado, 
que se encontravam a mais de um mês em um depósito da Força Nacional em Brasília, 
sendo que segundo informações, a Brigada Militar esperava por outras liberações para 
fazer uma única retirada, quando então foi solicitado então para que a Policia Militar de 
Santa Catarina os transportasse, porém não há previsão de quando os mesmos serão 
buscados no estado vizinho. Sim, ficamos perplexos ao percebermos este pouco caso, 
pois não creio que haja termo melhor para definir esta situação, uma vez que além de 
deixarmos os equipamentos doados em um depósito, correndo o risco de perdê-los, 
demonstrando falta de interesse, enquanto possivelmente outros estados preocuparam-
se em buscá-los de imediato, ainda depois de tê-los trazidos gentilmente pela policia 
militar de Santa Catarina até sua sede, não temos previsão alguma de quando alguém 
será designado para buscá-los. Será que o estado não tem condições de disponibilizar 
este transporte? Sinceramente não entendemos o motivo de tanto descaso, pois 
precisamos proporcionar ao cidadão mais qualidade na segurança pública, mas quando 
nos são oferecidas oportunidades como estas, praticamente abrimos mão por não ter 
quem busque? Lamentável, pois é com pequenas falhas como estas, que percebemos, 
juntando-as todas, que alguma coisa parece estar realmente muita errada, prioridades 
estão sendo preteridas, e não apenas neste setor, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1175/252/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado a Cosatel, solicitando que 
sejam tomas as devidas providências, quanto à situação da obra que foi realizada 
recentemente na Rua Siqueira Campos, no Bairro Centro. Pois mesmo com o reparo 
asfáltico da vala que foi aberta pela mesma empresa, o concerto dessa vala apresentou 
um desnível em relação à rua ficando partes mais altas tanto como partes mais baixas. 
Esse desnível vem causando sérios transtornos aos moradores do bairro e seus 
freqüentadores, facilitando a incidência de acidentes na via. E também por se tratar de 
uma via alternativa, que liga uma ponta da cidade a outra sendo ela muito 
movimentada. Temos a certeza de que em breve os moradores da referida rua  poderão 
contar com uma área mais segura e mais digna aos mesmos, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1176/253/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, 
para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Eng°. 
Vicente Britto Pereira, Diretor Geral do DAER – Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem, solicitando a realização de vistoria em alguns locais estratégicos do 
município de Carazinho, com vistas a garantir  maior segurança à população que 
necessita acessibilidade, especialmente no que tange a travessia de rodovias e acesso 
a escolas e universidades. Elencamos como principais pontos estratégicos os seguintes 
acessos rodoviários: 1. BR 386,  km 174,5 que dá acesso ao Distrito de Xadrez 
pertencente ao município de Coqueiros do Sul, ao Bairro Sandri e as empresas Gihal 
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Indústria de Implementos Agrícolas Ltda., Rotoplastic Indústria de Rotomoldados Ltda., 
Transportes Waldemar e Madeireira Herter; 2. BR 285,  km 336 que dá acesso aos 
Bairros Ouro Preto, Nova Ouro Preto, Rica, Winckler, Esperança, bem como às 
empresas Telha Certa e Conpasul Construções e Serviços Ltda., Motel Casa de Pedra 
e a Universidade Luterana do Brasil - ULBRA; 3. BR 285, km 338,5 que liga os Bairros 
São Jorge, Conceição, Santa Terezinha e ao Aeroporto Municipal, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 1177/254/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, 
para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao 
Senhor Coronel  João Trindade Carlos Lopes, Comandante Geral da Brigada Militar do 
RS solicitando a doação de um ônibus (Placa BWT 4960, EMBRATUR 070081600-0, 
ANTT 11.0202.1276-AP) ao município de Carazinho, para cedência aos grupos da 3ª 
idade do município de Carazinho. Tal solicitação se justifica pela freqüente participação 
de todos os grupos do município em eventos municipais e regionais, tendo apresentado 
algumas dificuldades financeiras para este deslocamento. Salientamos que o município 
possui 25 (vinte e cinco) grupos de 3ª Idade, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
1178/255/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que depois 
de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Deputado Estadual 
Coffy Rodrigues – PSDB, solicitando gestão  junto ao Comando Geral da Brigada 
Militar, Coronel João Trindade Carlos Lopes, no sentido de viabilizar um ônibus para os 
Grupos de 3ª Idade do município. Referendamos a importância deste transporte devido 
à representatividade local e regional que os grupos de 3ª Idade representam, tendo 
atuação marcante nas áreas sócio-culturais, bem como uma significativa elevação da 
qualidade de vida das pessoas que destas atividades participam, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 1179/256/09, 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 Senhora ALDA TEREZINHA BARBOSA, transcorrido 
no último dia 26  de maio.  Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos 
enlutados, 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 Senhora ALDA TEREZINHA BARBOSA, os nossos 
mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1180/257/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido 
em plenário e deferida na forma regimental, seja enviado ofício a Secretaria de 
Educação e Cultura convidando o secretário Jairo Jair Martins, para ocupar o grande 
expediente da próxima reunião ordinária dia 08.06.09, para fazer os seguintes 
esclarecimentos a esta Casa, conforme informação dos estagiários das EMEI de nossa 
cidade, que são na média de mais de 30 professores encontram-se a aproximadamente 
há três meses sem receber e ainda não assinaram os contratos, alegam que estão 
desamparados, por este motivo sua presença é de extrema importância para 
esclarecermos os fatos e juntos encontrarmos uma solução, e os professores tenham 
condições de continuar a exercer sua profissão, sem maiores prejuízos, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 1181/258/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
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que após aprovado em plenário, seja enviado ofício a Direção da  Empresa Glória  para 
que seja informado quais os horários que os ônibus adaptado para deficientes físicos 
estão realizando nos bairros, e em quais Bairros, dia  e horário. Solicitando ainda que 
seja feita uma divulgação maior em rádios, jornais e através de cartazes junto aos 
Postos de Saúde, Associações de Moradores, parada de ônibus, Supermercados, 
INSS, etc, Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções: 1182/182/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem empresário LEANDRO 
WALBER, cumprimentando-lhe por ter sido eleito novo Presidente do CDL – Câmara de 
Dirigentes Lojistas. Este jovem é um grande exemplo de dinamismo, competência e 
seriedade, tendo um conhecimento muito grande na área em que atua, merecendo 
desta forma ocupar esta cadeira de tão relevante importância, pois com seu 
conhecimento, com certeza poderá contribuir em muito para dar continuidade ao bom 
trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual diretoria, especialmente na promoção 
de atividades de divulgação do comércio local. Receba o apoio e o incentivo do Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, que, além disso, deseja-lhe sucesso no decorrer 
desta gestão, pois com certeza o trabalho sério, honesto, responsável e competente 
que vem sendo desenvolvido continuará sendo um dos pontos marcantes também 
desta nova diretoria, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1183/183/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao jovem jornalista LEANDRO 
BECKER do Jornal Diário da Manhã de Carazinho, cumprimentando-lhe por ter 
conquistado o 2º Lugar no III Prêmio Abracopel de Jornalismo, com foco em 
reportagens que incentivem a segurança nas instalações elétricas e no uso da 
eletricidade. Queremos mais uma vez através desta, destacar o excelente trabalho que 
vêm sendo desenvolvido por este jovem jornalista, que em tão pouco tempo de 
profissão, traz para Carazinho mais uma grande conquista, merecendo com certeza 
destaque, pois estar entre os primeiros colocados entre jornalistas de todo o Brasil 
significa a expressão de um trabalho bem feito. Receba o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, que nada mais é do que o reconhecimento pelo belo trabalho que 
vem sendo desenvolvido também por toda equipe Diário da Manhã, pois o trabalho de 
um grupo eficiente e competente contribui muito para o surgimento de grandes 
profissionais, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1184/184/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos a Gerente da Unidade Operacional de Carazinho  
SESC -  GIANA  GROTH,  pela coordenação das atividades  do  dias do desafio 2009.  
Atividades desenvolvidas durante o Dia do Desafio que mobilizou um total de 25.902 
pessoas de nossa comunidade, que envolveram-se nas diversas atividades 
programadas durante o dia e que trouxe a Carazinho a 9ª vitória consecutiva, dessa vez 
com a disputa contra Frontera Comalapa de Chiapas ,no México. Receba o 
reconhecimento do Legislativo Municipal Carazinho, que muito se orgulha  de fazer 
parte de  mais esta conquista, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1185/185/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao senhor LEANDRO 
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WALBER - presidente eleito da nova diretoria do CDL - CAMARA DE DIRETORES 
LOGISTAS  DE  CARAZINHO, que terá sua  posse  no dia 27 de junho , sendo  
extensivo a toda sua diretoria. Sabemos que a sua presença à frente a entidade tem 
tudo para ser bem sucedida, e desejamos uma ótima gestão, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1186/186/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS – CTG ALFREDO D”AMORE, 
em nome do patrão VILSON MILTON PILGER extensivo a toda patronagem pela 
comemoração dos 30 anos de atividades tradicionalistas, cultivando os costumes do 
Rio Grande do Sul, buscando sempre a preservação das tradições do povo gaúcho, 
que coloca a tradição como critério e regra de decisão, entendendo a tradição como o 
conjunto de hábitos e tendências que procuram manter uma sociedade no equilíbrio das 
forças que lhe deram origem. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal por 
tudo que esta entidade representa por Carazinho, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1187/187/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao GRUPO RBS, pela 
campanha lançada recentemente “CRACK, NEM PENSAR”, está droga é um mal que 
está se alastrando rapidamente em nossa sociedade, tirando a dignidade das pessoas 
que se utilizam deste entorpecente todos podemos nos unir em torno desta causa que 
está preocupando a toda nossa sociedade, em Carazinho temos projetos para 
recuperação dos usuários de crack e com isso dar uma chance de uma vida melhor, 
mais digna, com o devido cuidado e orientação para que os dependentes do crack se 
tornem novamente cidadãos respeitados, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1188/188/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Serviço Social do 
Comércio - SESC Carazinho, na pessoa da Sra. Gerente Giana Groth, pela excelência 
da organização, participação, mobilização da comunidade, conquistando pela nona vez 
a edição do Dia do Desafio 2009, com 25.902 (Vinte e cinco mil e novecentos e dois) 
participantes enfrentaram a chuva e o frio, seja plantando árvores, exposição e 
explanação de temas sobre as questões ambientais ou realizando os 15 minutos de 
exercícios físicos. Nossos parabéns a toda direção e demais colaboradores na 
organização e sucesso deste evento, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1189/189/09, 
A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Bier Site Eventos de 
Carazinho, na pessoa do  Sr. Diretor Administrativo Adroaldo De Carli, pela doação de 
02 (dois) computadores para o Programa Yacamim para serem utilizados nas aulas de 
informática do programa. Nossos parabéns pela parceria firmada, que através de 
atitudes como estas servem de exemplo e com o objetivo de alcançar novos parceiros 
para garantir às crianças e adolescentes atividades esportivas, educacionais, de lazer e 
profissionalizantes com assistência às famílias, principalmente as carentes contra o uso 
excessivo de álcool e de drogas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1190/190/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Centro de Tradições 
Gaúchas Alfredo D’amore, na pessoa do  Senhor Patrão Vilson Milton Pilger, pelas 
comemorações  aos 30 anos de fundação do CTG no nosso município em 31 de maio 
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de 2009. A trajetória do CTG Alfredo D’amore é regada de ternura e dedicação de seus 
integrantes, buscando sempre a preservação dos costumes e das tradições do povo 
gaúcho. O tradicionalismo está presente no nosso dia-a-dia e essa entidade faz parte 
da cultura dos carazinhenses. Nossa homenagem a todos aqueles que, ao longo 
desses trinta anos, integram as patronagens, como reconhecimento por suas 
dedicações ímpares e ao trabalho incansável desenvolvido, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1191/191/09, A Vereadora abaixo assinado 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 conquista do 2º lugar de sua 
reportagem “Desarmando a bomba relógio”, premiação entregue no dia 20 de maio em 
São Paulo. 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 pelo segundo ano consecutivo volta a 
conquistar 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 do nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1192/192/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Novo Presidente da 
Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul - Famurs, na pessoa 
do  Sr. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, e atual Prefeito do município Sentinela do 
Sul, eleito no dia 26 de maio de 2009 na sede da entidade em Porto Alegre – RS, para 
a gestão 2009/2010. Nossos parabéns a nova diretoria, entidade a qual representa 
todos os 496 municípios gaúchos, por meio das 25 Associações Regionais, que a 
compõem. Com atuação institucional, política e técnica com objetivo principal do 
fortalecimento do municipalismo, a qualificação dos agentes públicos municipais e o 
assessoramento às prefeituras gaúchas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1193/193/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Serviço 
Social do Comércio - SESC Carazinho, na pessoa da  Sra. Gerente Giana Groth, pela 
excelência da  organização e sucesso da Apresentação do Espetáculo Duets com 
Elisângela Zapotoski e Rafael Kochahan, bem como a apresentação do Coral Infantil 
Municipal com a tecladista Maria Elisa Saldanha acompanhada dos percursionistas 
Márcio Zane, Cecília Zane e Professor Jamaica e a apresentação das bailarinas do 
Grupo Impacto Dança. Evento realizado no dia 31 e maio de 2009 as 19h00min horas 
nas dependências do Salão Nobre do Colégio Aparecida, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1194/194/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
de cumprimentos à nova Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e ou Superdotação/Altas Habilidades pela eleição ocorrida no dia 28 de 
Maio de 2009.  Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1195/195/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício de cumprimentos ao novo presidente da CDL- Câmara de 
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Dirigentes Lojistas de Carazinho, Sr. Leandro Walber e a todos integrantes da Diretoria 
Executiva, pela eleição ocorrida no dia 28 de Maio de 2009. Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1196/196/09, 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 CTG ALFREDO D’AMORE, na pessoa do patrão Sr. 
Vilson Milton Pilger e extensivo a todos os integrantes deste honrado Centro 
Tradicionalista, pela comemoração de seu trigésimo aniversário.Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1197/197/09, 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 CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, 
por seus 75 anos de atividades, e extensivo a todos engenheiros e arquitetos que 
fazem parte deste conselho em nosso município.Por meio deste, nosso reconhecimento 
e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1198/198/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos, a o JORNAL E RADIO DIARIO 
DA MANHA, RADIO GAZETA, RADIO COMUNITARIA, JORNAL PEOPLE, REVISTA 
D’FATO e CONTATO VIPP, pelo dia da imprensa comemorado na data de primeiro de 
junho. Que seria do mundo sem os veículos de comunicação, falada ou escrita? Como 
seriam informados os bilhões de habitantes do planeta. Além da finalidade de transmitir 
notícias, a imprensa tem um papel muito importante, que é a defesa dos direitos 
humanos. Denunciando as injustiças que acontecem, a imprensa é a maior garantia de 
defesa da liberdade com que conta o cidadão. Aos profissionais da imprensa nosso 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1199/199/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Srª. 
LISANDRA SANDRI RHODEN – Presidente eleita para o CMPD- Conselho Municipal 
dos Direitos das pessoas com deficiência eleita no ultimo dia 29 de maio. Conselho 
Municipal da Pessoa Deficiente (CMPD) é um órgão de representação das pessoas 
com deficiência perante ao Executivo  de Municipal. Sua função é elaborar, encaminhar 
e acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse do deficiente em 
diversas áreas, como saúde, educação, trabalho, habitação, transporte, cultura, 
esporte, lazer e acessibilidade ao espaço público. Pelos relevantes serviços que têm 
prestado à comunidade carazinhense, receba o reconhecimento do Legislativo 
Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente Vereador Leandro Adams; 
conforme acordo das bancadas não teremos hoje o intervalo regimental e também não 
teremos o grande expediente; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, por questão 
de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; gostaria senhor presidente de fazer um requerimento 
verbal, para que fossem votados requerimentos, moções e projetos em blocos, há já um 
acordo das lideranças de bancadas; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; gostaria de pedir a vossa 
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excelência que vote então esses dois requerimentos verbais, meu e do Vereador Felipe 
Sálvia, que o requerimento de nº. 10 do Vereador Elbio Esteve seja em destaque, só 
esse de numero 10, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia e do Vereador Paulino de 
Moura, deixando em destaque o requerimento do Vereador Elbio Esteve, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação o requerimento verbal do Vereador 
Felipe Sálvia e Vereador Paulino de Moura, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime; Vereador Paulino de 
Moura; ficou em destaque o requerimento do Vereador Elbio Esteve; Presidente 
Vereador Leandro Adams; ficou em destaque sim, ordem do dia, passamos agora 
para apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos, 
convido à senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, 
com exceção ao requerimento do Vereador Elbio Esteve; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimentos: nº. 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº. 02 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº. 03 Vereador 
Leandro Adams – PT; nº. 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº. 05 Vereador Estevão De 
Loreno – PP; nº. 06 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº. 07 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº. 08 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
estão em discussão os requerimentos, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem na noite de hoje, 
fazer um cumprimento especial a nossa nova funcionária, a Paula, que seja bem vinda 
Paula, entramos com três requerimentos, um deles a gente julga muito interessante, 
muito oportuno, devido a algumas ações que nós já fizemos em conjunto, 
principalmente o Vereador Paulino de Moura no ano passado, onde reivindicamos junto 
ao DAER, aqueles quebra molas em frente aos bairros São Jorge e Santa Terezinha, 
na BR 285, mas acompanhando as noticias da região, vimos o engenheiro Vicente 
Brito, diretor geral do DAER, anunciar algumas obras para Passo Fundo, e não 
achamos justo ver Carazinho ficar parado no tempo, então entramos com esse 
requerimento solicitando com que esse engenheiro, juntamente, com certeza, os 
engenheiros do município e o próprio prefeito, avaliem essa solicitação, onde nós 
constatamos alguns pontos estratégicos de grande problema de segurança, que são os 
acessos ao Distrito de Xadrez e principalmente pelas empresas que ali estão 
localizadas, empresa Gihal, Rotoplastic, Waldemar e madeireira Herter, também 
fizemos o mesmo pedido para a BR 285, onde conseguimos colocar os quebra molas 
no ano passado, para que lá nós possamos fazer uma rotula, que é na entrada do 
Bairro São Jorge, bairro Santa Terezinha, onde nós achamos que também possamos, 
Vereador Paulino de Moura, justamente com aquele recurso que esta para ser liberado 
pelo Deputado Busato de um milhão de reais, para pavimentação até o aeroporto, para 
com que nós possamos mudar aquele trajeto e oficializar juntamente naqueles acessos  
ali e fazer um novo acesso, ao aeroporto de Carazinho, pois não Vereador Alemão; 
Vereador Paulino de Moura; vereador, até para questão de justiça, é o Deputado 
federal Beto Albuquerque; Vereador Gilnei Jarré; Beto Albuquerque; Vereador 
Paulino de Moura; obrigado; Vereador Gilnei Jarré; obrigado vereador, e também 
fizemos o mesmo pedido aonde já víamos há poucos meses atrás, acidentes na saída 
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do bairro Vila Rica, onde dá o acesso principal à universidade, a ULBRA, então acredito 
que alguma coisa nós vamos conseguir junto com esse engenheiro, que não seja os 
três mas que seja elencado um desses três como prioridade, também estivemos em 
visita semana passada na capital onde descobrimos através de alguns meios políticos, 
deputado Coffy Rodrigues, um ônibus que entendemos será bem vindo aos grupos de 
3ª idade do nosso município, grupos esses que passam por dificuldades financeiras e 
até vezes não conseguem realizar suas visitas na região, então nós salientamos que a 
cidade possui 25 grupos de 3ª idade, em plena atividade, necessitando de uma ajuda 
para que possam fazer esses deslocamentos, obrigado Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora , senhores e senhoras, 
corajosos que se fazem presentes nessa noite fria nesta casa, entrei com uma 
indicação, Vereador Rudi, solicitando providencias no PROCON, faço questão de pedir 
para a imprensa que aqui se faz presente que pegue uma cópia comigo ou com minha 
assessoria, do cartaz grudado na frente do PROCON, atendimento externo, das dez às 
treze horas, três horas de atendimento no PROCON, no mundo, onde que só a Brasil 
Telecom, ou  qualquer empresa de telefonia, já gera uma demanda enorme, uma 
carência enorme de atendimento no PROCON, o PROCON de carazinho chegou a ter 
seiscentos e cinqüenta atendimentos mês, mas o PROCON tinha um horário integral da 
prefeitura, não apenas três horas de atendimento, faço uma solicitação ao Vereador 
Rudi, ao Vereador De Loreno, ao pessoal do governo que bote o PROCON de 
Carazinho a funcionar, o PROCON hoje é ferramenta fundamental ao exercício do 
estado democrático de direito, nós não podemos conceber que uma cidade do porte de 
Carazinho tenha um PROCON que funcione apenas três horas por dia, isso é 
inadmissível; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador, inclusive para 
auxiliar, eu já conversei com o prefeito, fiz verbalmente a mesma solicitação, mesmo 
sendo vereador do partido, da administração líder de governo, não concordo também 
que o PROCON tenha esse horário de funcionamento das dez à uma hora da tarde, 
inclusive eu gostaria de solicitar que eu também assinasse juntamente com a vossa 
senhoria esse requerimento; Vereador Eugênio Grandó; com certeza, sem problema 
algum; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem Vereador Eugênio Grandó, até 
gostaria de auxiliar, o líder do governo desse uma olhada devem ter pessoas lá 
contratadas ganhando para trabalhar oito horas por dia, não apenas três, então alguma 
coisa dever ter errado também com a forma de pagamento dessas pessoas, obrigado; 
Vereador Eugênio Grandó; com certeza, então eu deixo esse pedido, que é uma 
reclamação muito grande, até pela profissão que eu exerço, advogado, muitos cidadãos 
e cidadãs reclamam da falta de atendimento no PROCON, então deixo esse pedido, 
vou encaminhar essa indicação para a presidência da OAB e ao ministério publico 
também que é o fiscal da lei e tem que fiscalizar o que esta acontecendo lá no 
PROCON, com certeza; Vereador Paulino de Moura; não, até para esclarecer o 
Vereador Gilnei Jarré e as demais pessoas, as pessoas estão, no meu ver, trabalhando 
internamente, eles estão cumprindo às oito horas, então quer dizer, pode sim ter um 
atendimento ao publico maior, pode sim, mas não questionar se eles estão cumprindo 
às oito horas ou não, porque estão cumprindo às oito horas, obrigado e desculpa; 
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Vereador Eugênio Grandó; era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas que nos dão à honra de estar na casa do povo, 
a Ana representando a rádio Gazeta, o jornal e rádio Diário da manhã, eu vou, Senhor 
Presidente, até pedir desculpa a vossa excelência, quanto ao meu pronunciamento na 
ultima segunda-feira bastante fervoroso, bastante quente, mas a situação me levou a 
isso, e eu quero dizer aos senhores e senhoras, principalmente professores que aqui 
estão, que quando a gente impunha uma bandeira, essa bandeira, tem algumas 
situações que são favoráveis e outras são contrárias, e assistindo a TV senado na 
ultima quarta-feira, fiquei extremamente estarrecido com o que o senador Cristovam 
Buarque, do PDT, coloca através de uma pesquisa do MEC, onde 20% dos professores 
não tem qualificação para exercer a sua função de professor, Vereadora Sandra Citolin, 
tu que busca conhecimento, busca se aperfeiçoar mais, isso me deixou realmente 
preocupado, e ai eu queria que aquelas pessoas que ora estavam aqui, na ultima 
segunda-feira, estivessem hoje aqui, para mim poder, até já tinha pedido para minha 
assessora,  para que eu pudesse elencar o nome delas, e buscar qualificação daqueles 
professores, que eles não estavam representando o CPERGS, estavam representando 
a eles pessoalmente, porque pelo que eu soube o CPERGS não estava reivindicando 
aquilo que eles estavam fazendo, a grande maioria foi professores, pessoas voltadas a 
querer alguma explicação, mas nada haver com o CPERGS, porque o CPERGS 
sempre teve um trato respeitoso nessa casa, sempre terá e continuara tendo, e eu 
quero dizer o seguinte, a atitude de algumas pessoas que ora estavam naquela 
segunda-feira, me preocuparam, porque pensa bem, aquelas pessoas dando aula para 
os seus filhos, dando aula para os meus filhos, aquilo é realmente uma coisa que me 
preocupava e me preocupa, e eu vou procurar saber mais profundamente através do 
senado, do Cristovam Buarque, sobre essa informação, e a imprensa precisa saber 
disso, 20% dos professores não têm qualificação, não tem nem o segundo grau para 
dar, não estou dizendo que aqui em Carazinho, estou dizendo que é no Brasil isso, no 
Brasil, isso é preocupante, porque se 20% dos professores não tem condições de dar 
aula para os nossos filhos, o que será dos nossos filhos? O que será dos políticos 
amanhã? Porque muitas vezes os bons professores fazem os bons políticos,  e vice e 
versa, então eu entendo que aquelas pessoas que estavam aqui na ultima segunda-
feira, tem que fazer uma reciclagem, tem que buscar ter mais controle sobre si, e não 
levantar e empunhar uma bandeira só, porque a bandeira do PT, PMDB, PFL, PTB, 
elas são siglas que tem que ser respeitadas, então eu queria deixar essa informação a 
sociedade, vou procurar os meios de comunicação para mostrar que nós também 
precisamos nos qualificar como homens públicos sim, mas tem muitas pessoas que 
hoje detêm o cargo de professor que também precisam de qualificação, precisam 
buscar conhecimentos mais amplos sobre a matéria, aqui nós temos a professora Vera, 
aqui nós temos a professora Sandra, não a vereadora, a professora Sandra, meus 
filhos estudaram com ela, buscaram conhecimentos, muitos importantes e outros, hoje 
tem duas filhas minhas fazendo faculdade, só que algumas coisas têm que se rever, 
também Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu quero me reportar a um 
requerimento que fiz ao prefeito Aylton, onde eu estou solicitando juntamente com o 
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Vereador Grandó, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Rudi, Vereadora Sandra Citolin 
para que o prefeito estude, viabilize, a possibilidade de nós termos dependentes 
químicos locados em Chapecó, onde uma clinica, uma fazenda, esta recuperando as 
pessoas, nós pedimos ao prefeito que compre dez vagas para amenizar a situação dos 
nossos carazinhenses, o Vereador Erlei Vieira esta fazendo um belo trabalho junto ao 
hospital, onde ele esta buscando junto ao ministério publico, junto à promotoria, junto 
ao governo do estado, amanhã nós estaremos em Porto Alegre também, já concluirei 
Senhor Presidente, também falando com o secretário Marcio, onde nós vamos solicitar 
que o estado e essa propaganda que a RBS esta fazendo, que o estado compre ou 
adquira mais vagas no nosso hospital para que se possa fazer um trabalho melhor do 
que esta se fazendo, então onde há união, onde há força, onde nós aglutinarmos as 
forças nós vamos vencer, temos algumas preferências, mas nós temos que pensar no 
bem comum e nós temos que pensar na sociedade de Carazinho, e também, Senhor 
Presidente, para encerrar, eu quero dizer ao Marcelo que a posição que eu tomei na 
segunda-feira eu vou tomar hoje também, foi feito um requerimento onde foi convidado 
o diretor Marcelo para vir falar aqui para nós, e naquele dia, na ausência minha e do 
Vereador Felipe Sálvia, ele entendeu que queria falar na nossa presença, mas hoje eu 
entendo que ele não pode falar, porque tem que haver um novo requerimento, tem que 
haver um novo pedido, para que ele possa vir numa outra segunda-feira, porque eu vou 
estar incoerente com a posição que eu tomei segunda-feira, aceito ouvir o Marcelo hoje 
e não aceitei ouvir aquele grupo de professores que estavam aqui, então faça um 
requerimento verbal de que o diretor Marcelo possa estar na próxima segunda-feira ou 
numa outra que estiver de acordo ou que estiver liberado para ele se pronunciar, 
obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor Presidente, Senhora Secretária, 
colegas, platéia presente, entrei com um requerimento hoje solicitando a direção da 
empresa Glória para que informe quais os horários que os ônibus adaptados para os 
deficientes físicos estão realizando, que bairros, dia e horário, para que eles possam 
ser divulgados, uma maior divulgação, através de rádio, jornais, postos de saúde, 
associações de moradores, parece que são dois ônibus que estão adaptados para isso, 
uma outra coisa, acho que a Ana esta ai, não é Aninha, da saúde, mas nós tivemos um 
problema meio cômico, meio trágico até, neste final de semana, a ambulância foi levar 
um paciente, não é Aninha? E faltou combustível, aqui na entrada, e o pobre do 
paciente, eu pago, ele deu o dinheiro para pagar, isso não pode acontecer pessoal, isso 
é uma outra coisa, é com relação, e o paciente estava enfartado, telefonei depois para 
o colega, realmente estava enfartado, coronária obstruída, então, não pode acontecer, 
a gente tem que ter um pouquinho mais, já foi avisado a outra vez, em relação às 
ambulâncias; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte vereador, só eu gostaria que o 
senhor pudesse levantar o dia e o horário, que eu posso através da secretaria de saúde 
verificar esse fato, por gentileza; Vereador Elbio Esteve; esta OK, e outra assim, eu 
insisto novamente com o programa na saúde na escola, eu fiz um requerimento, 
indicando a secretaria de educação, em que faça a adesão a esse programa, é um 
dinheiro que vem, seria pago no ultimo trimestre do ano, é um dinheiro a mais, para 
poder assim, vai tratar da saúde bucal, da visão, vai tratar da prevenção de droga, da 
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sexualidade, e tudo isso assim são duas a três consultas por ano que os ESFs vão 
fazer, então eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de atenção com isso, é isso 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas já 
nominadas pelos meus colegas anteriormente, ouvindo atentamente meus colegas, 
mas antes de me reportar Senhor Presidente, eu gostaria, eu sento ali na frente, e eu 
não agüento mais ver aquele buraco ali na frente, não agüento mais ver, eu fiz uma 
câmara nova, como presidente desta casa, a gente fez um plenário bonito, aquele 
buraco já faz tempo ali,  saiu uma ordem de serviço com nove itens aqui, Senhores 
Vereadores, nove itens interessantes, para o bom funcionamento da casa, mas eu 
também gostaria que colocassem mais um item, arrumar aquele buraco lá que eu não 
agüento mais, faz semanas e semanas já, e aquele buraco esta ali, não dá para 
agüentar, dizer também para o doutor Elbio, Vereador Elbio Esteve, eu sou oposição a 
esse governo, mas eu não agüento as coisas que são ditas aqui, vossa senhoria como 
médico deveria saber que o PSDB deixou setecentos mil de dividas na área da saúde, 
isto, de terminar a gasolina, isto faz parte, faz parte, pode até terminar, pode não 
acontecer sempre, e não pode acontecer, mas eu vi várias vezes no governo passado 
faltar gasolina num destino a Porto Alegre, não na saída aqui, no caminho, na estrada 
ficar sem gasolina, ou ficar sem óleo diesel, eu nunca vim aqui tirar merréis de ninguém, 
então vossa senhoria tem que saber como fala e ouvir o que fala, dizer senhor, tem um 
aparte vereador; Vereador Paulino de Moura; até para contribuir, que bom que nós 
dois, eu praticamente também sou oposição, mas eu não posso vir aqui e ver que o 
PSDB, na saúde, deixou setecentos mil reais em divida, deixou mais de quarenta, 
cinqüenta, funcionários em atestado, em laudo médico, não vou questionar isso, eu não 
quero questionar isso, mas vir aqui cobrar uma coisa na área da saúde que não 
fizeram, o doutor Elbio, como médico, tem muitas ações que ele também deixou a 
desejar na saúde, usou muito o trabalho como médico lá no PSF, nos plantões, e agora 
vir aqui tirar chacota, que pena vereador, que nós não somos situação, porque no 
momento que nós formos situação nós vamos travar um grande duelo de debate, não é 
de pessoa; Vereador Felipe Sálvia; de debate; Vereador Paulino de Moura; de 
debate, de coisas do governo, eu ajudei muito o governo do PSDB porque o meu 
partido, PTB, tinha compromisso com ele, mas eu não vou admitir que venham atacar 
aqui, nem a secretaria de educação e nem a secretaria de saúde, porque eu entendo 
que estão fazendo um bom trabalho, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; é verdade 
vereador, é verdade, e a gente tem que recordar que deixaram quase trezentas 
pessoas no grau celetistas, com direito a tudo, para entrar no município, qualquer 
emprego no município é concurso gente, é concurso, se não for concurso, como é que 
tem trezentos que não pertence a nada, direito a fundo de garantia, tem todos os 
direitos, deixaram um bolo tão grande para o secretario da saúde resolver que ele esta 
lá empepinado, dizer Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que eu entrei também 
com um requerimento na noite de hoje, eu até dou um aparte, não tem problema; 
Vereador Elbio Esteve; eu estive em uma reunião, perdão; Vereador Felipe Sálvia; 
eu só gostaria; Vereador Elbio Esteve; com relação ao que você falou dos trezentos 
que estão contratados, o próprio presidente hoje do CMPP, demitiram quarenta e três, e 
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admitiram mais trinta e poucos, porque acharam essenciais; Vereador Felipe Sálvia; 
isso faz parte, isso faz parte doutor; Vereador Elbio Esteve; mas então esta certo; 
Vereador Felipe Sálvia; doutor, qualquer governo entra, ele bota os dele e tira o dos 
outros,  isso faz parte, (impossível transcrever), o senhor não é inocente, não é nenhum 
analfabeto, então o senhor tem que ouvir, Senhor Presidente, abismado, impressionado 
com a matéria da zero hora no final de semana, trinta e três bafômetros, Vereador 
Paulino de Moura, parados lá em Brasília, o governo do PSDB não foi buscar, estavam 
lá abandonados esses daqui, foi preciso a policia de Santa Catarina trazer esses 
bafômetros até Santa Catarina,  tomara Deus agora, e tanta gente morrendo nas 
estradas por causa de bafômetro, tomara Deus agora que busque ali que é pertinho, 
Santa Catarina não é tão longe, porque ficaram meses parados esses bafômetros e o 
governo do PSDB não tinha ninguém para buscar, e a secretaria nacional de justiça deu 
esses bafômetros e ficaram parados lá, e foi preciso há zero hora denunciar para que 
mandassem a policia de, olha só, a brigada de Santa Catarina trazer para Santa 
Catarina, e até agora não foram buscar esses bafômetros ainda, e a gente tem, que 
denunciar essas coisas gente, é tão fácil acusar um governo, falar mal de um governo, 
quando se esta com telhado caindo aos pedaços, então é isso; Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; tem um aparte vereador; Vereador 
Gilnei Jarré; só gostaria de lembrar que no ano de criação do CMPP o senhor fazia 
parte do governo Iron, só para lembrar, que é muito fácil falar do governo do PSDB, o 
senhor era oposição no ano passado, só quero lembrar que o senhor era, posso 
terminar, posso concluir? Vereador Felipe Sálvia; pode concluir; Vereador Gilnei 
Jarré; o senhor era cria do PSDB, o senhor foi fundador do PSDB, compactuou com 
essas irregularidades, veio trazendo isso de arrasto, o Vereador Alemão também fez 
parte no passado, com certeza o partido dele, ou seja lá quem for, se beneficiou desses 
erros, e agora é obvio que o governo do PP tem que trocar, só que não venham dizer 
que a saúde esta inchada, sendo que você esta demitindo e admitindo, então é só isso, 
não tem porque; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Jarré, não se faça de ingênuo 
Vereador Jarré; Vereador Gilnei Jarré; posso terminar? Vereador Felipe Sálvia; no 
tempo da criação do CMPP eu era diretor da eletrocar, não era vereador, e mesmo 
assim, a gente não pode, eu não era vereador na época; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem, Vereador Felipe Sálvia, conclua; Vereador Felipe 
Sálvia; só para concluir senhor presidente, nós não podemos, o que não se pode, é 
fazer erro em cima de erro, eu como vereador tenho que falar, na época eu não estava 
aqui, se eu estivesse aqui eu falava, e o governo Iron que criou o CMPP, não deixou 
como esta, quem arrebentou com o CMPP, quem arrebentou com a saúde de 
Carazinho foi o PSDB, e nós podemos debater isso em outra oportunidade, podemos 
debater, e vamos debater; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação os requerimentos, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, senhora secretaria proceda a leitura do requerimento em destaque numero e 
autor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº. 10 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
requerimento; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, senhora secretaria, colegas, 



 18 

platéia, eu fiz um pedido porque faz algumas semanas que estão telefonando, como 
vereador, mas  aqui nesta casa aprovamos a contratação de funcionários, de 
professores,  e todos os colegas, a gente quis apoiar a secretaria de educação, só que 
tem trinta, mais ou menos trinta professores que não estão recebendo, e eles não 
assinaram os contratos ainda, então o pedido do requerimento que eu fiz, é que o 
secretario Jairo, pudesse dar uma explicação para a gente aqui; Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Elbio Esteve, não são professores, são estagiários; Vereador Elbio 
Esteve; estagiários, é; Vereador Gilnei Jarré; e não são trinta, nós aprovamos 
(impossível transcrever) trinta que o senhor descobriu, dentro das escolas que a gente 
nem sonha onde estão, mas todos estão sem receber, tanto os estagiários via 
universidade, quanto os via ensino médio, os de contrato, só para deixar claro; 
Vereador Elbio Esteve; é, mais uma vez a gente aprovou, é isso, o que estou 
querendo com isso? Que o secretario venha dar uma explicação para a gente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
mais uma vez peço a coerência do Vereador Rudi, a coerência do Vereador De Loreno, 
fui secretario municipal quase oito anos, nesses oito anos duas vezes eu vim dar 
explicação nessa casa, uma chamada pelo vereador, na época, Paulo Arsego, vim, dei 
explicação, tudo tranqüilo, a outra vez não me recordo quem chamou, meu pai, quando 
secretario da saúde, veio nessa casa, e a discussão foi tão acalorada com meu 
companheiro de partido, que ele chegou a chorar nesta casa, mas ele veio, ele veio, 
chorou, se expôs perante a sociedade, mas deu a explicação que a sociedade merecia, 
então eu faço esse apelo, se esta tudo certo,  se não tem nada errado, que o Jairo 
venha aqui e nos clareie as coisas, o que não pode é um secretario do município, 
recebendo dos cofres públicos, quando essa casa convoca o mesmo a vir esclarecer, 
ninguém esta fazendo julgamento dele, a gente quer fazer perguntas e quer ouvir 
respostas dele, o que é isso gente, o que é isso? Ninguém é mais do que ninguém, eu 
faço o apelo para o meu companheiro de partido principalmente, que me ajude nessa 
votação, que traga ele até aqui, porque alguns têm que dar explicação para sociedade 
e outros não? Se ele esta sendo um bom secretario quem sabe ele vem aqui e de um 
show em nós, seja aplaudido pelos dez vereadores, agora, não vir, não responder a um 
chamado dessa casa, é ruim gente, eu peço aos senhores, aos colegas, que botem a 
mão na consciência, não tem mal nenhum vir na casa do povo dar explicação para o 
povo, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, doutor Elbio 
meu estimado e amigo Grandó, ao qual a gente esta fazendo uma bela parceria, eu 
quero dizer o seguinte, esteve em reunião publica com a promotora onde foi acordado e 
essa casa exigiu que as universidades fizessem os contratos com a secretaria de 
saúde, as universidades nenhuma quer, nenhuma esta colocando os seus alunos a 
disposição, para que viessem fazer estágio no município de Carazinho, e ai o mais 
grave, essas universidades não querendo fazer os contratos de estágio, demorou para 
se fazer todos os contratos com as pessoas estagiando para o município, por isso que 
hoje a dificuldade esta ai, porque agora que esta se assinando os convênios e os 
contratos com os estagiários, então por isso que eu entendo que nós estamos mais 
uma vez colocando a carroça na frente dos bois, porque aqui nesta casa agora irou 
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praxe, é pedido de informação, todos, ou maioria deles sem nexo, então fizeram um 
pedido de informação sobre a situação da educação, esta lá no ministério publico, esta 
respondendo o rapaz que é o responsável, que causou o dano para a coisa publica, 
esta respondendo, Vereador Eugênio Grandó, que eu vou solicitar que o secretario 
venha numa data que ele tenha disponibilidade, ele não tem hoje, data disponível para 
estar aqui, porque ele vai estar em Porto Alegre acho que essa semana, então eu, 
Paulino, vou fazer esse pedido a ele, para ver o dia que ele pode vir aqui trazer os 
esclarecimentos, mas nós temos que pensar também que isso aqui é uma casa 
democrática, cada um pode pensar e agir como quer,  ou em cima do regimento interno, 
então eu entendo que se o secretario não quiser vir agora nessa segunda, que ele tem 
compromisso, ele que agende e que venha aqui e faça todos os questionamentos 
necessários para que o secretário Jairo possa responder, sim Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Alemão, com certeza vou compactuar com essa tua 
idéia, nem vi para que dia estão convocando o secretario, que não venha nessa 
segunda, venha na outra, se quiser vir numa tarde aqui, convocar os dez vereadores 
para conversar aqui para dar explicação,que venha, mas desde que venha, e em 
relação ao que você disse, do atraso dos contratos, mais uma vez Alemão, botaram a 
carroça na frente dos bois, trinta dias as pessoas já estavam trabalhando quando o 
projeto veio para a câmara, foi aprovado, por até pressão, seja lá o que a gente 
entende pela promotoria publica, votamos com urgência, extrema urgência, no mesmo 
dia, já se passam quase sessenta dias e não se resolve o problema, a única 
preocupação Vereador Alemão, como é que essas pessoas vão receber os três meses 
atrasados, como é que elas vão justificar aquelas que tem a bolsa lá na UPF estão 
perdendo a bolsa auxilio, devido a falta de pagamento, só essa que é a preocupação; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Gilnei Jarré, essas pessoas fizeram uma 
opção, ao qual elas não iriam receber salário e estavam ajudando o município, e eu 
quero dizer bem claro, por isso que eu digo, tem coisas que eu vou engolir, tem coisas 
que eu vou compactuar com vossas excelências, mas o governo o qual o meu partido, 
o meu PTB, porque a vossa a excelência tem que entender uma coisa, eu fui vereador 
quatro ou cinco meses, seis meses, eu não estava aqui, estava morando em Porto 
Alegre, eu vou ser muito sincero e sempre deixei claro, para você excelência, que eu 
não compactuava com as coisas que o PSDB fazia, muitas delas, mas o meu partido 
assumiu e nós fomos leias até o final, então assim, o governo passado, do prefeito 
Alexandre, que foi um belo de um governo para administração publica na recuperação 
financeira do município, ele também achava o jeitinho brasileiro de pagar os estagiários, 
como, eu não sei, hoje o que foi feito, nós também somos culpados, nós temos que 
dizer para a sociedade, que nós só aprovamos isso depois que a água estava pelo 
gargalo, porque nós fomos para o ministério publico, nós fomos para lá, fomos para cá, 
nós tentamos inviabilizar da melhor maneira possível, cada um assume os seus riscos, 
eu assumo o meu,  o senhor assume o seu, mas eu entendo que o Jairo tem que vir, 
tem que vir, virá, mas ele virá numa reunião, ou reunião em plenário, ou numa reunião 
onde ele queira chamar os dez vereadores, a comissão de educação, o mentor do 
requerimento, e ai sim nós tirarmos essas duvidas, então eu entendo que esse embate, 
Vereador Gilnei Jarré e Vereador Elbio Esteve, ele vai ter que existir, porque essa 



 20 

câmara; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; já concluirei, muito obrigado Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico que aqui se encontra, eu 
quero fazer uma colocação em relação a questão do convite que foi feito pelo Vereador 
Elbio Esteve ao secretario de educação, acredito que todos os convites, para a gente 
explicar, justificar ou esclarecer, são bem vindos, e certamente o secretário Jairo, terá 
sim prazer em vir aqui esclarecer essas questões, certamente, tenho certeza que ele irá 
fazer isso, também quero dizer Vereador Elbio Esteve, que por diversos partidos que 
aqui se encontram e temos um governo do PP, diferente do nosso partido, que 
quaisquer duvidas que tenhamos, é nosso dever, nossa obrigação, também buscarmos, 
acho que todos nós fizemos isso, em todas as secretarias, independente se é do nosso 
partido ou não, então eu acredito que essas informações nós já estivemos conversando 
com alguns vereadores, os professores vêm nos procurar, procuram a todos os 
vereadores, para queixar-se, para ver quem tem maior influencia e, sinceramente, acho 
que o professor, como qualquer outro profissional, quando começa a trabalhar, ele tem 
os seus direitos assegurados, e certamente esses direitos dos estagiários,  vão ser 
mantidos e deverão ser honrados; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega 
vereadora, só para complementar, eu conversei com o secretario Jairo, e também 
colocar a chamada oposição, que mais uma vez na sessão de hoje, um requerimento 
que acaba sendo polemico, igualmente do Vereador Erlei Vieira da semana passada 
fez um sobre a planta baixa, eu disse, conversa com o vereador, líder do governo, que 
eu juntamente a administração ao secretário, resolvo a situação, não tem problema, 
tanto que foi feito isso, não é colega vereador, no dia de hoje, então, como vereador, eu 
quero me comprometer com os colegas vereadores de agendar essa audiência com o 
secretário para esclarecimentos; Vereadora Sandra Citolin; é, então eu acho que 
justamente é esse o valor dessa casa, o valor da palavra, manifestação publica e 
transparente, de qualquer pessoa da sociedade, seja ela quem for, parte do executivo, 
parte do legislativo, qualquer pessoa, quando convidada ela deve sim usar dessa 
tribuna, expressar suas idéias, esclarecer duvidas, e se fazer presente, afinal todos nós 
fazemos parte de uma sociedade carazinhense e queremos o melhor para todos, então 
eu acredito, compactuo com a idéia de que, em virtude do secretário não poder vir 
agora, mas também estaremos empenhados para que ele venha e esclareça aquilo que 
lhe for perguntado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, rejeitado cinco votos a quatro, moções, convido à 
senhora secretária para que proceda a leitura do numero e autor das moções, Vereador 
Felipe Sálvia, questão de ordem das moções? Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
moções: nº. 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº. 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº. 
03 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 04 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 05 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 06 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº. 07 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 09 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 11 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº. 13 
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Vereador Eugênio Grandó – PMDB; nº. 14 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº. 15 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº. 16 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº. 17 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 18 Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vim até essa 
tribuna porque no inicio da sessão, ia até falar com o presidente que eu estaria fazendo 
uma moção parabenizando há zero hora pela campanha crack nem pensar, mas o 
Vereador Erlei Vieira eu não tinha visto que já tinha feito, e ele é o vereador 
interessado, que se interessa por esta causa do crack, mas eu lendo, hoje à tarde, pela 
secretária do Vereador Gilnei Jarré, me passou, eu lendo à tarde, fiquei abismado, 
estarrecido com a matéria da Zero hora, e senhor presidente, eu gostaria de pedir, para 
que todos os vereadores assinassem essa moção do Vereador Erlei Vieira que vai até a 
RBS, até a Zero Hora, e gostaria de fazer aqui um pedido para vossa senhoria que 
tenho certeza com o aval de todos os vereadores, para que vossa excelência faça com 
a matéria do jornal, faça um panfleto ou um jornalzinho para distribuir nas escolas, que 
é muito interessante o que se fala sobre o crack nessa matéria, eu gostaria de pedir 
que vossa excelência, então tenho certeza que estou com o aval de todos os 
vereadores, para que a câmara faça também uma coisa começando já a fazer os 
panfletos, para que se distribua nas escolas, uma campanha crack nem pensar; 
Presidente Vereador Leandro Adams; parabéns Vereador Felipe Sálvia e com 
certeza vamos reproduzir essa matéria e se for legal distribuir em todas as escolas de 
Carazinho, Vereador Alemão; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, realmente a RBS dá um salto de qualidade no momento que ela 
vem falar sobre o crack, “Crack nem pensar”, o Vereador Erlei Vieira, até por ser uma 
pessoa que já esta trabalhando há mais tempo nisso, sabe o quanto é dolorido, o 
quanto é preocupante a situação do crack no município de Carazinho, no município 
vizinho, no estado, senhor presidente, nós vamos fazer, através da ASCAMAJA um 
consorcio onde o município de Carazinho vai ser beneficiado com uma clinica e uma 
fazenda para que nós possamos atenuar a necessidade do nosso povo, da nossa 
comunidade, e eu sei, e tenho certeza que essa casa poderá contribuir 
preventivamente, mandando folhetos para as escolas para que os professores que 
também estão preocupados com isso, possam distribuir nos nossos colégios 
municipais, desde que esse folheto seja explicativo e do poder legislativo, não dos 
vereadores, pais e tal, e sim do poder legislativo nós temos que ter certeza que 
juridicamente nós podemos fazer essa distribuição para que o nosso jovem entenda, 
mas eu tenho a certeza Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que tudo começa 
pela família, tudo gera da família, então nós precisamos também atacar as famílias do 
nosso município as quais estão enfrentando essa dificuldade muito grande com o crack, 
eu entendo que nós precisamos cada vez mais, Vereador Erlei Vieira, eu quero dizer 
que eu posso não ser um expert em trabalhar com dependente químico, mas eu, a vida 
inteira fiz isso, a vida inteira gostei de fazer isso, mais ainda agora com a tua vinda para 
essa casa, ela esta unindo a juventude, a vontade de querer fazer com a experiência de 
quem já esta aqui indo para o quarto mandato, então nós não podemos perder o foco, 
seja ele contra governo do estado, seja ele contra o governo federal, seja ele contra 
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governo municipal, a casa não pode perecer o foco, a casa tem que compreender que 
nós juntos jamais seremos vencidos, podemos ter divergências em qualquer outra 
situação, e vamos ter, não adianta vir aqui e dizer, não a casa não discute, a casa não 
bate boca, porque cada um tem uma idéia, cada um tem um pensamento, cada um vai 
lutar pelo seu pensamento, mas nesta, nesta guerra nós temos que estar os dez 
vereadores, os servidores desta casa, todos envolvidos, imprensa escrita e falada, 
comunidade tem que estar envolvida, porque nós só vamos dar valor quando nós 
tivermos alguém na nossa família envolvido com droga, antes nós dissemos assim, não, 
isso deixa que eles resolvam, agora já entraram na droga, para entrar na droga não 
pediram para nós, isso e aquilo, como alguém já me disse, alguém, autoridade nesse 
município, eu quero provar que ele esta equivocado, porque a droga, ela traz prejuízo 
para a comunidade, para o povo, é roubo, assalto, tudo que possa se imaginar, então 
eu acho que esta casa está de parabéns e eu quero seguir a linha do Vereador Felipe 
Sálvia, juridicamente, que nós possamos fazer a distribuição de folhetos explicativos 
como esta aqui na Zero Hora, explica tudo, passo a passo, como prevenir, a prevenção 
e a repressão, então seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei 
Vieira; boa noite senhor presidente, queria cumprimentar aos meus colegas vereadores 
e a colega Vereadora Sandra Citolin e as pessoas que se encontram nessa casa, fiz 
essa moção porque sábado à noite eu estava em casa e chegou um pai desesperado 
que o filho queria colocar fogo na casa, cheguei lá, dois carros da policia, todo mundo lá 
e não conseguiam levar ele porque tinha que ser só com compulsória, daí nós demos 
medicamento para ele, meio escondido, ele tomou e dormiu, domingo de meio dia 
apareceu de novo lá, a família, ele bateu no pai, bateu na mãe, bateu na irmã, e estava 
algemado na delegacia onde eu fui até o hospital internar, ele esta internado na ala 
psiquiátrica hoje, também fiz um projeto da campanha do dia do alcoolismo, que não 
tem ainda, porque como o Vereador Felipe Sálvia falou, hoje é uma preocupação no 
asfalto dos acidentes, é o alcoolismo, e isso é um projeto que não tem ainda, estamos 
falando em droga, droga, mas o álcool também esta afetando todo mundo, cria vários 
acidentes, eu até tenho uma pessoa na família que é deficiente por acidente devido ao 
alcoolismo, queria dizer assim que gostei da participação, da palavra dos vereadores, 
que eu não penso assim, eu vou lutar essa luta, nós dez aqui e vocês ai na platéia, todo 
mundo, temos que nos ajudar, se unir, independente de partido, independente de 
qualquer coisa, porque nós temos filhos, e não adianta dizer que nunca é na nossa 
família, porque quando o cara menos espera a pedra cai na cabeça, muito obrigado; 
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, peço a Senhora Secretária que proceda a 
leitura do numero, emenda e autor dos projetos, parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças e emenda modificativa; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 
Projeto de Lei nº. 061/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Institui gratificação ao 
Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Carazinho. Relatório: O Executivo 
Municipal propõe Projeto de Lei que institui gratificação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio 
do Município de Carazinho. Voto: O presente Projeto de Lei, com a Emenda 
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Modificativa, é CONSTITUCIONAL, conforme pareceres do IGAM e do Jurídico da 
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 artigo 1º e do artigo 2º do Projeto de Lei nº. 061/09,  os quais 
passarão a viger com a seguinte redação: Art. 1º. Ficam instituídas as Gratificações 
Especiais a serem concedidas pelo Município ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, 
enquanto estiverem designados e pelo período em que estiver em andamento licitação 
na modalidade denominada pregão, atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 3º, da 
Lei Federal nº. 10.520/2003 e ao disposto no artigo 9º, do Anexo I, do Decreto 
Executivo nº. 133/2002 do município de Carazinho e suas alterações. Art. 2º O valor 
das gratificações de que trata o artigo anterior, corresponde ao seguinte: I - Ao 
Pregoeiro será concedida Gratificação no valor de R$ 418,96 (quatrocentos e dezoito 
reais e noventa e seis centavos) mensais; II -  Aos membros da Equipe de Apoio será 
concedida a Gratificação no valor de R$ 279,31 (duzentos e setenta e nove reais e 
trinta e um centavos) mensais. Parágrafo 1º A nomeação do Pregoeiro e dos 
integrantes da Equipe de Apoio não poderá recair sobre servidores que já percebam 
gratificação pelo exercício de outro cargo ou função, sendo vedado o acúmulo de 
gratificações. Também não poderão exercer a função os ocupantes de Cargos em 
Comissão (CCS), em respeito ao princípio da moralidade, previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal. Parágrafo 2º A Equipe de Apoio será formada por dois servidores. 
Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Gilnei Jarré, Vereador Felipe Sálvia e 
Vereador Eugênio Grandó; Projeto de Lei nº. 062/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza o município a conceder parcelamento de débitos tributários inscritos 
ou não em Dívida Ativa e revoga as leis municipais nº. 5.070/97, 6.279/05 e 6.794/08. 
Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza o município a 
conceder parcelamento de débitos tributários inscritos ou não em Dívida Ativa e revoga 
as leis municipais nº. 5.070/97, 6.279/05 e 6.794/08. Análise: Cabe ao Poder Executivo, 
órgão competente para dispor sobre a matéria, instituir a possibilidade de que ocorra o 
parcelamento, sua forma e peculiaridades, frente ao seu poder discricionário. Voto: O 
presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme pareceres do IGAM e do 
Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº. 
063/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas leis municipais nº. 6.256/06 
- PPA 2006/2009 e nº. 6.859 - LDO 2009. Relatório: O Executivo Municipal propõe 
Projeto de Lei que inclui meta nas leis municipais nº. 6.256 - PPA 2006/2009 e nº. 6.859 
- LDO 2009. Voto: 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; Projeto de Lei nº. 065/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Dá nova redação ao inciso I, art. 2º da Lei Municipal nº. 6.954/09, que dispõe sobre o 
Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no Município de Carazinho. Relatório: O 
Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao inciso I, art. 2º da 
Lei Municipal nº. 6.954/09, que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - 
PPI, no Município de Carazinho. Voto: O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
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parecer favorável à tramitação da matéria; Relatório de Execução Orçamentária nº. 
005/09. Autor: Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária e a 
conciliação bancária do mês de abril de 2009. Relatório: O Legislativo Municipal 
encaminha Relatório de Execução Orçamentária e a conciliação bancária do mês de 
abril de 2009. Análise: Foi encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: 
Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa 
ao mês de Abril de 2009, para a Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário.Voto: 
Após análise do referido relatório, esta comissão conclui que o mesmo está em 
conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário 
desta Casa a aprovação deste parecer; Projeto de Lei nº. 067/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Declara situação de emergência e contrata emergencialmente um 
médico veterinário. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei declara 
situação de emergência e contrata emergencialmente um médico veterinário. Voto: 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; Projeto de Lei nº. 070/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o 
Poder Executivo conceder estímulos econômicos à Empresa STARA S/A Indústria de 
Implementos Agrícolas  e abertura de crédito especial no orçamento de 2009. Relatório: 
O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo conceder 
estímulos econômicos à Empresa STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas  e 
abertura de crédito especial no orçamento de 2009. Voto: 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 o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos 
projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 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. 062/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o município a conceder parcelamento de débitos 
tributários inscritos ou não em Dívida Ativa e revoga as leis municipais nº. 5.070/97, 
6.279/05 e 6.794/08. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que 
autoriza o município a conceder parcelamento de débitos tributários inscritos ou não em 
Dívida Ativa e revoga as leis municipais nº. 5.070/97, 6.279/05 e 6.794/08. Voto: O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei 
nº. 063/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas leis municipais nº. 
6.256/06 - PPA 2006/2009 e nº. 6.859 - LDO 2009. Relatório: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que inclui meta nas leis municipais nº. 6.256 - PPA 2006/2009 e 
nº. 6.859 - LDO 2009. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 065/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova 
redação ao inciso I, art. 2º da Lei Municipal nº. 6.954/09, que dispõe sobre o Programa 
de Pagamento Incentivado - PPI, no Município de Carazinho. Relatório|: O Executivo 
Municipal propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao inciso I, art. 2º da Lei 
Municipal nº. 6.954/09, que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, 
no Município de Carazinho. Voto: O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
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incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 067/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Declara situação de emergência e contrata emergencialmente um médico 
veterinário. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que declara situação 
de emergência e contrata emergencialmente um médico veterinário. Voto: O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº. 
070/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo conceder 
estímulos econômicos à Empresa STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas  e 
abertura de crédito especial no orçamento de 2009. Relatório: O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo conceder estímulos econômicos à 
Empresa STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas  e abertura de crédito especial 
no orçamento de 2009. Voto: O presente projeto de lei, com a emenda modificativa, 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador Leandro 
Adams; estão em discussão os pareceres 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, estão 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, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do numero, emenda, autor dos projetos e emenda modificativa e o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Comissão de Justiça e Finanças: Projeto de Lei nº. 061/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Institui gratificação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de 
Carazinho. O presente Projeto de Lei, com a Emenda Modificativa, é 
CONSTITUCIONAL, conforme pareceres do IGAM e do Jurídico da 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 artigo 1º e do artigo 2º do Projeto de Lei nº. 061/09, os quais passarão a 
viger com a seguinte redação: Art. 1º. Ficam instituídas as Gratificações Especiais a 
serem concedidas pelo Município ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, enquanto 
estiverem designados e pelo período em que estiver em andamento licitação na 
modalidade denominada pregão, atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 3º, da 
Lei Federal nº. 10.520/2003 e ao disposto no artigo 9º, do Anexo I, do Decreto 
Executivo nº. 133/2002 do município de Carazinho e suas alterações. Art. 2º O valor 
das gratificações de que trata o artigo anterior, corresponde ao seguinte: I - Ao 
Pregoeiro será concedida Gratificação no valor de R$ 418,96 (quatrocentos e dezoito 
reais e noventa e seis centavos) mensais; II - Aos membros da Equipe de Apoio será 
concedida a Gratificação no valor de R$ 279,31 (duzentos e setenta e nove reais e 
trinta e um centavos) mensais. Parágrafo 1º A nomeação do Pregoeiro e dos 
integrantes da Equipe de Apoio não poderá recair sobre servidores que já percebam 
gratificação pelo exercício de outro cargo ou função, sendo vedado o acúmulo de 
gratificações. Também não poderão exercer a função os ocupantes de Cargos em 
Comissão (CCS), em respeito ao princípio da moralidade, previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal. Parágrafo 2º A Equipe de Apoio será formada por dois servidores; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a emenda modificativa do 
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projeto 061, 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 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 para fazer a leitura da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; 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, aprovado por todos, esta em 
discussão o projeto som os pareceres e emendas já aprovados, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, senhora secretária proceda à 
leitura do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº. 
064/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria e extingue cargos no Quadro de 
Pessoal Efetivo do Município de Carazinho. O presente Projeto de Lei com a Emenda 
Modificativa é CONSTITUCIONAL, 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 artigo 1º e do parágrafo único do 
Projeto de Lei nº. 064/2009, que passará a viger com a seguinte redação: Art. 1º Fica 
criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do Município, o 
seguinte cargo: cargo de contador. Quantidade de cargos 01. Padrão TC. Parágrafo 
Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado neste artigo 
estão descritas nas Leis Municipais nº. 5.242/98 e 5988/03 e suas alterações. 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a emenda modificativa no 
projeto 064/09, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovada a emenda modificativa por todos, está 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 faça a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 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, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres e 
emenda modificativa já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, queremos agradecer o publico aqui presente, e 
registrar em ata que eu assisti a reportagem na TV senado e esses 20%, Vereador 
Paulino de Moura, trata-se do norte e do nordeste, o Rio Grande do Sul, com certeza é 
uma das melhores educações do Brasil, e também quero registrar em ata que eu tive o 
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cuidado e liguei para a presidente do CPERGS, onde ela nomeou que estaria presente 
o representante que não estou me lembrando o nome, Luis Carlos, só para registrar em 
ata; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; só para uma questão de justiça, dizer que o nosso 12º vereador, o 
seu Silveira, me comprometi, dizer a ele que nós ficamos felizes com a sua presença, e 
também registrar a presença do nosso vice-prefeito de Carazinho, nos dando a honra 
de estar na casa do povo, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, 
questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; solicito que coloque em apreciação do 
plenário, ponto facultativo do dia 12, devido ao feriado do dia 11, seja recuperado esse 
dia num outro determinado dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré para fazer compensação do 
dia 13, é isso não é? Do dia 12, esta em discussão o pedido verbal do Vereador Gilnei 
Jarré, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, 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 08 de junho de 2009 às 18 horas e 45 minutos.   
 
 
 
 
 
          Vereador Leandro Adams                                         Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                      Secretária  
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