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Ata da Reunião Ordinária do dia 15 de junho de 2009 Ata 28 

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 15 de junho de 2009, convido a Senhora Vereadora 
Sandra Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; convido 
à senhora secretária para fazer a leitura da convocação do suplente; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Convocação 030/2009. Ao Senhor José Jairo Scherer dos 
Santos. Suplente de vereador do PP. Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa 
Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 15/06/2009, tendo 
em vista pedido de licença do Vereador Rudinei Brombifla, por motivo de viagem a 
Porto Alegre do dia 15 a 18 do corrente mês. Atenciosamente. Vereador Leandro 
Adams. Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 08 de junho de 2009, esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 08 de junho de 2009,  não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, convido a Senhora Secretária para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 15 de Junho de 2009: Convite da Caixa Econômica Federal para a 
inauguração das novas instalações a realizar-se em 25 de junho. Convite da posse da 
diretoria executiva do CDL, a realizar-se em 27 de junho. Telegrama do Ministério da 
Saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 611.007,96. Of. n° 
123/09 do executivo municipal em resposta a OP 109/2009, pedido de informação. 
Projeto de Lei 071/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza o poder executivo de 
Carazinho a firmar convenio de prestação de serviços para formação continuada de 
professores da rede municipal de ensino com a fundação Universidade de Passo 
Fundo, para concessão de bolsas de estudos. Projeto de Lei 072/09 de Executivo 
Municipal, o qual contrata estagiários de ensino médio e superior. Projeto de Lei 039/09 
da Mesa Diretora, o qual autoriza a contratação emergencial de uma faxineira. Exmo. 
Senhor Vereador Leandro Adams - Presidente da Câmara Municipal de Vereadores - 
Carazinho - RS. Senhor Presidente: Considerando as manifestações ocorridas na 
ultima sessão legislativa em que os vereadores se referiram aos eventos da ACIC 
serem realizados nas segundas-feiras conflitando com os da Câmara Municipal, 
cumpre-nos informar que, na medida do possível, evitaremos realização de próximas 
reuniões neste dia, em virtude da relação existente entre o poder legislativo e as 
entidades de classe ACIC, CDL, Sindicato Rural, Sindicato Varejista, OAB/RS 
Subsecção Carazinho e SINDICAR, cujo objetivo é o de fortalecer a representatividade 
de nossa comunidade na região, no estado e no país. Todavia, às vezes, a escolha da 
segunda-feira é imposição do palestrante conforme disponibilidade de sua agenda, 
caso do Procurador de Justiça do RS, Doutor Gilberto Thums. Nosso próximo encontro 
com o Doutor Paulo Tigre, presidente do sistema FIERGS/CIERGS/SEBRAE-RS, já 
esta marcado para o dia 25/06/2009, quinta-feira, no qual esperamos contar com a 
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ilustre presença dos integrantes da Câmara Municipal de Carazinho. Sendo o que 
tínhamos para o momento, renovando nossos protestos de consideração e apreço, 
firmamo-nos. Cordialmente. Jocélio Nissel Cunha — Presidente ACIC. Associação dos 
moradores do Bairro São Lucas. O presidente do bairro São Lucas, vem através deste 
solicitar ao presidente da Câmara Municipal, o uso da tribuna dia 22 de junho, com o 
propósito de levar ao conhecimento dos vereadores e até mesmo da população a 
opinião dos moradores do Bairro São Lucas ao que se refere a projetos dos vereadores 
para o bairro. Atenciosamente. Elias Alves — Presidente da Associação de Moradores - 
Bairro São Lucas. Presidente Vereador Leandro Adams: passamos agora para a 
leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 1264/650/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
em contato com o setor responsável seja realizada a sinalização com pintura na 
pavimentação asfáltica na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente a ARMAZEN 
ACADEMIA tendo em vista que já não mais esta sinalizada com pintura e os motoristas 
de veículos estacionam no local destinado a motos, tal pintura facilitará a identificação 
para uso exclusivo das motocicletas, Vereador Paulino de Moura — PTB; 1265/651/09, 
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 para colocação de três (03) lixeiras na Rua Alexandre da Motta, na 
proximidade da Escola Princesa Isabel, Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP; 
1266/652/09, 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 para efetuar a operação tapa buraco na Rua Salustiano de Pádua 
Esquina com Rua Julio Wildner, no Bairro Princesa, Vereador José Jairo Scherer dos 
Santos — PP; 1267/653/09, 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 para efetuar reparos no calçamento, com a operação 
tapa buracos na Rua Osílio Zolet, Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP; 
1268/654/09, 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 para efetuar o termino do calçamento na Rua Saldanha Marinho, 
Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP; 1269/655/09, 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 serviços de 
patrolamento, cascalhamento na Travessa Saldanha Marinho, Vereador José Jairo 
Scherer dos Santos - PP; 1270/656/09, 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 serviços de patrolamento, cascalhamento e 
limpeza de bueiros na Rua São João Batista, Bairro Braganholo, Vereador José Jairo 
Scherer dos Santos - PP; 1271/657/09, Solicita para o setor competente que oficie o 
proprietário de um terreno localizado na Rua Raul Pilla ao lado do n° 87 no bairro Fábio, 
que seja feita a limpeza do mesmo, pois o mato está alto o ocasiona a proliferação de 
baratas e ratos, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 1272/658/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de calçamento na Rua João Olanecke no bairro Vila 
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Rica, pois além dos buracos tem a poeira e o barro que dificultam bastante a vida dos 
moradores da referida rua. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 
1273/659/09, Solicita para o setor competente realize o fechamento de um buraco na 
Rua Ermínia Tombini no bairro Oriental, esquina com a Rua Pernambuco, pois o 
mesmo está dificultando o trânsito. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira - 
PSDB; 1274/660/09, Solicita para o setor competente que realize a retirada de entulhos 
Rua Agnelo Senger depositados em um terreno baldio localizado entre a Escola 
Estadual Ernesta Nunes e a Igreja Quadrangular, pois esses entulhos propiciam a 
proliferação de baratas e ratos, os vizinhos pedem providências e que seja colocada 
uma placa proibindo o depósito de lixo naquele local. Solicitação dos moradores, 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; 1275/661/09, Solicita para o setor competente que 
execute trabalhos de melhorias do calçamento na Rua São Paulo no bairro Oriental, 
pois a referida via se encontra em péssimas condições e já fazem alguns anos que os 
moradores vem pedindo providências. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira  
- PSDB; 1276/662/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine a Secretaria 
Municipal de Saúde, a implantação do programa o qual torna obrigatória a realização do 
“Teste do Olhinho” em recém-nascidos no Município de Carazinho/RS e dá outras 
providências. Conforme Anteprojeto de Lei em anexo, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; 1277/663/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de melhorias no trecho do 
calçamento ao longo da extensão da Rua João Clemente Elsing localizada no Bairro 
Ouro Preto. Solicitação dos motoristas,  Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
1278/664/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de melhorias da rua e colocação de 
tubulação para escoamento da água das chuvas no final da Rua Humberto Campos 
localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; 1279/665/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos da marcação do solo das 
lombadas (quebra-molas) localizadas na Rua Marechal Floriano, Bairro Centro 
proximidades da Casa da Mulher, pois, estão com pouca visibilidade, principalmente à 
noite. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 1280/666/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria 
de Obras para realizar trabalhos de melhorias no trecho do asfalto da Rua Polidoro 
Albuquerque, proximidades da Escola CAIC, localizada no Bairro Pádua/Dileta. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 1281/667/09,  solicita 
para que o executivo municipal viabilize proteções nas paradas de ônibus contra  
chuvas e ventos e que sejam instalados com urgência banheiros no terminal, Vereador 
Leandro Adams - PT; 1282/668/09, solicita para que o executivo municipal viabilize 
junto a secretaria de obras, calçamento ou asfalto para as ruas Tangará, Quero-Quero 
e Bem-te-vi no Bairro São Lucas, Vereador Leandro Adams - PT; 1283/669/09, para 
que determine a secretaria de obras queseja feita a construção de dois pontos de 
referencia, quebra-molas na rua Xavantes, Bairro Conceição, Vereador Estevão De 
Loreno - PP; 1284/670/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Monte Alegre, no Bairro Floresta, Vereador Estevão 
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De Loreno - PP; 1285/671/09, Para quê determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Ipiranga, no Bairro Fábio, Vereador Estevão De  
Loreno - PP; 1286/672/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua PE. Bartolomeu Gusmão, no Bairro Hípica, Vereador 
Estevão De Loreno - PP; 1287/673/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Dinarte da Costa,em frente ao n°410 no 
Bairro Sassi,Vereador Estevão De Loreno - PP; 1288/674/09, Encaminhamos 
solicitação ao Executivo para que determine com a máxima urgência possível que o 
setor competente providencie a construção de um quebra-molas ou a instalação de 
redutores de velocidade na Rua Pernambuco, no Bairro Oriental, Vereador Felipe  
Sálvia - PDT; 1289/675/09, Encaminhando solicitação ao Prefeito Municipal para que 
determine ao setor competente a reinstalação de lixeiras públicas de coleta seletiva nas 
proximidades da parada de ônibus localizada em frente à Loja Pompéia, Vereador 
Felipe Sálvia PDT; 1290/676/09, 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 colocação de um (01) Quebra Mola, na Rua 
Venâncio Aires em frente ao n°656, Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP; 
1291/677/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine 
Secretária de Obras para que realize levantamentos por sua equipe técnica, para 
possibilidade de desenvolver melhorias na parte de infra-estrutura do Bairro São Jorge, 
solicitação dos moradores, Vereador José Jairo Scherer dos Santos - PP; 1292/678/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que efetue a adesão ao Projeto RS AMIGO DO 
IDOSO, proposto pela Secretaria Geral do Governo do Estado, visando o 
desenvolvimento de ações que propiciem a inclusão social das pessoas idosas, 
garantindo o exercício da cidadania, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 1293/679/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que efetue a adesão ao Termo de Parceria para fins 
de Implantação da Ação Cidade Amiga da Mulher, proposta pela Coordenadoria 
Estadual da Mulher do RS, bem como a criação através de Decreto Executivo de uma 
Coordenadoria Municipal da Mulher, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 1294/680/09, 
Solicitando que com a maior brevidade possível sejam realizadas melhorias no 
calçamento da Rua XV de Novembro, Bairro Centro, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
1295/681/09, Solicitando que com a maior brevidade possível sejam realizadas 
melhorias no calçamento da Rua Almirante Tamandare, Bairro Centro, Vereador Elbio 
Esteve - PSDB; 1296/682/09, Solicitando que com a maior brevidade possível sejam 
feitos o patrolamento, ensaibramento, cascalhamento e compactação da Rua Felix 
Guerra, Bairro Operário, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 1297/683/09, Solicitando que 
com a maior brevidade possível seja feito o patrolamento, cascalhamento e 
compactação da rua Padre Réus, Bairro Sassi, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
1298/684/09, Solicitando que com a maior brevidade possível sejam realizados 
melhorias no calçamento da Rua Alagoas, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve - 
PSDB; 1299/685/09, Solicitando ao setor competente que realize um levantamento para 
verificar como consta a situação da Rua Carijós no bairro Conceição. Conforme 
moradores, a mesma é de chão batido e consta nos registros municipais como rua 
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asfaltada, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 1300/686/09, Solicitando ao setor 
competente que seja efetuado melhorias nos bueiros da Rua Guaicurus esquina com a 
Fernando Ferrari no bairro conceição, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 1301/687/09, 
Solicitando ao setor competente que conclua o asfalto que falta na quadra do n°. 833 a 
314, na Rua Guaicurus bairro conceição, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
1302/688/09, REITERANDO e solicitando ao setor competente, que providencie 
serviços de melhorias na rua Senador Salgado Filho, no bairro Conceição, Vereador 
Eugênio Grandó - PTB; 1303/689/09, Solicitando ao setor competente que realize 
serviços de melhoria no acesso ao pontilhão da Rua Xavantes, no bairro Conceição, 
Vereador Eugênio Grandó - PTB; 1304/690/09, Solicitando ao setor competente que 
seja efetuado melhorias na camada asfáltica da Rua Fernando Ferrari, no bairro 
Conceição, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 1305/691/09, Solicitando ao setor 
competente que seja efetuado melhorias nos bueiros da Rua Guaicurus esquina com a 
Fernando Ferrari no bairro conceição, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 13061692/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que faça cumprir o Estatuto do Idoso, no que se 
refere ao Artigo 38. “Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia 
própria, observado o seguinte”: 1 - reserva de 3% (três por cento) das unidades 
residenciais para atendimento aos idosos, PTB; 1307/693/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal que faça cumprir o Estatuto do Idoso e determine que a Assistência Social e 
os Agentes de Saúde da Estratégia de Saúda Familiar, do Bairro Somer, verifiquem as 
condições de saúde e de habitação do Sr. Moisés dos Santos, morador do Bairro Dileta, 
conforme reportagem do jornal Diário da Manhã (em anexo) publicada no final de 
semana, Vereador Eugênio Grandó - Vereador Eugênio Grandó - PTB; requerimentos: 
1308/272/09, MESA DIRETORA - seja estudada a possibilidade desta Casa de Leis, 
participar do evento que será realizado no próximo dia 20, na Praça Central, 
denominado RUA DA CIDADANIA, tendo em vista ser de grande importância o Poder 
Legislativo Municipal se fazer presente. Ainda, sugere que o horário que foi concedido 
no último dia 12 seja compensado neste dia com a participação dos Senhores 
Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
1309/273/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de 
Carazinho - Eletrocar, na pessoa do Senhor Diretor-presidente, Albano Kayser, 
solicitando ao departamento técnico da empresa para que seja efetuada a colocação  
de lâmpadas potentes nas luminárias das Ruas Alfredo Closs e Jornalista Edemar 
Ruwer, localizadas no Bairro Ouro Preto. Solucionando definitivamente este problema 
da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos moradores, pedestres destas 
localidades. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
1310/274/09, O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de apreciado em Plenário seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal JOSÉ SARNEY e ao Senador Federal OSMAR DIAS, manifestando em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho o apoio desta Casa Legislativa a 
APROVAÇÃO da proposta (PLS 2/07) de autoria do Senador já mencionado a qual 
prevê que o governo Federal repasse verba (auxilio financeiro) as Universidades 
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Estaduais mantidas pelos Governos dos Estados, conforme anexo. JUSTIFICATIVA: A 
proposta do Senador OSMAR DIAS visa alterar a redação da LEI N° 9.394/1996, a qual 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, motivo pelo qual apoiamos a 
iniciativa do nobre Parlamentar que propõe que as Universidades mantidas pelo Poder 
Público também possam receber incentivo da União visando a expansão da oferta de 
vagas (gratuitas) e a qualidade dos cursos e programas por elas oferecidos aos 
acadêmicos. Ainda cabe ressaltar que em virtude das exigências cada vez maiores do 
mercado de trabalho o número de pessoas que buscam qualificação é muito grande e 
as Instituições de Educação Superior não conseguem atender a demanda visto as 
restrições orçamentárias enfrentadas, Vereador Paulino de Moura — PTB; 1311/275/09, 
O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de apreciado 
em Plenário seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal JOSÉ SARNEY e ao Senador Federal ARTHUR VIRGILIO, manifestando em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho a concordância desta Casa quanto ao Projeto 
de Lei (PLS 486/08) que unifica o horário em todo o território brasileiro, que se encontra 
em tramitação na CAE - Comissão de Assuntos Econômicos, conforme anexo. 
JUSTIFICATIVA: Somos favoráveis à proposta apresentada pelo Senador ARTHUR 
VIRGILIO (PSDB-AM) por entendermos que a idéia ora apresentada é interessante 
para o País, pois atualmente existem apenas 07 Estados Brasileiros que a hora é 
diferenciada dos demais, o que facilitaria para todos os brasileiros a unificação da hora 
em todos os Estados Brasileiros, Vereador Paulino de Moura — PTB; 1312/276/09, 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 
da inesquecível CICERA PEREIRA DA SILVA , transcorrido no último dia 09 de junho, 
Vereador Estevão De Loreno - PP; 1313/277/09, O Vereador abaixo subscrito requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo 
Presidente da República, ao Ministro da Fazenda, Senhor Guido Mantega, ao 
Presidente do Banco Central, Senhor Henrique de Campos Meirelles, a Fecomércio de 
São Paulo e do Rio Grande do Sul, a FIESP e a FIERGS, aos Líderes de Bancada na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, solicitando que sejam tomadas 
providências no sentido de agílizar medidas visando a baixa de juros no que diz 
respeito ao cheque especial e cartões de crédito, pois a redução no juro básico do país 
não atinge a população da classe média para baixo, que não compra a vista, e utiliza o 
cheque especial e o cartão de crédito para efetuar suas compras a prazo, pagando 
juros exorbitantes. Está na hora de pensarmos um pouco na redução destes juros, pois 
a parcela da população atingida com este juro astronômico do cheque especial e do 
cartão de crédito é muito grande, o rico não usa o crédito, tem dinheiro, paga a vista, se 
beneficia do seu poder econômico, enquanto o pobre não tem opção, se utiliza do 
parcelamento e do crédito disponível no cheque especial e cartão para adquirir bens e 
produtos, ficando assim a mercê da cobrança destes juros bancários, e de taxas que 
são cobradas sem o menos constrangimento, como a taxa de saque, que em alguns 
bancos o custo efetivo chega a 498,69% ao ano, como é o caso do comprovante em 
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anexo. Todos sabemos que conforme divulgado na imprensa, a taxa SELIC de juros, 
divulgada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), vem sendo reduzida, mas todos 
sabemos também que o Banco Central repassa esta taxa aos bancos que infelizmente 
não repassam para seus clientes, por isso acreditamos também que deve haver uma 
maior fiscalização neste sentido, pois os Bancos preocupam-se só em ganhar, nunca 
na história política do país faturaram tanto dinheiro, como durante a administração do 
atual governo e esta ganância desenfreada atinge em cheio nossa população 
assalariada. Senhores, precisamos estabilizar a economia desta grande parcela da 
população brasileira, buscando formas imediatas de redução destes juros, pois desta 
forma estaremos atingindo a grande maioria dos brasileiros que compra a prazo, que 
paga juros de conta especial e cartões de crédito e que hoje é tão massacrada pelos 
altos índices de juros cobrados pelas instituições bancárias e administradoras de 
cartões, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 1314/278/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, o Sr. Presidente 
encaminhe ao Executivo Municipal, o PEDIDO DE INFORMAÇÕES, abaixo 
relacionado: 1 - Com relação ao Edital de Licitação - tomada de preços 05/2009, para 
locação de fresadora de pavimentos modelo WW500, W1000 ou similar, com operador 
para Secretaria Municipal de Obras e Viação de Carazinho, gostaríamos que nos fosse 
informado qual foi à empresa vencedora da licitação? 2 - Qual o responsável técnico 
por esta empresa? 3 - Informar se a empresa vencedora realizou o serviço com a 
fresadora nos modelos indicados no edital de licitação. Caso contrário, identificar quais 
foram os motivos de que o serviço não foi realizado com a máquina indicada no edital; 4  
- A empresa efetuou todo o trabalho para o qual foi contratada? Se não efetuou, indicar 
em percentuais quanto do trabalho foi realizado ; 5 - Existe algum valor empenhado 
para ser pago a empresa contratada? 6 - Qual o montante desse valor? Vereador  
Felipe Sálvia - PDT; 1315/279/09,O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis,  
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da 
Câmara dos Deputados e aos Líderes de Bancada de todos os partidos na Câmara 
Federal, solicitando que haja empenho de todas as lideranças partidárias no sentido de 
derrubar o veto do Presidente da República que impediu a vinculação do aumento do 
salário mínimo de 2006, de 16,6%, aos benefícios do INSS, para que esta situação se 
defina o quanto antes, sem mais adiamentos que causam a frustração de milhares de 
aposentados e pensionistas que aguardam há bastante tempo à votação desta matéria 
que já foi por diversas vezes adiada. Solicitamos também e especialmente que sejam 
concentrados esforços no sentido de votar com a maior brevidade possível o Projeto de 
Lei 01/07, do senador Paulo Paim (PT-RS), que estende o percentual de reajuste do 
salário-mínimo a todas as aposentadorias, pois ele tem uma importância mais 
significativa para os aposentados e pensionistas, uma vez que garante uma política 
permanente de reajuste, enquanto a derrubada do veto vale apenas para agora. Esta 
não é a primeira vez que nos manifestamos com relação aos Projetos de autoria do 
Senador Paulo Paim, foram inúmeras as manifestações deste Edil no sentido de buscar 
a aprovação de tais projetos, pois consideramos inconcebível o tratamento que se dá 
ao aposentado que é praticamente qualificado como um cidadão de segunda classe, 
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tratado com discriminação e insensibilidade. Todos temos plena consciência de que  
não é fácil a vida do aposentado neste país. E fica muito mais difícil quando a própria 
autoridade pública inibe os meios de sustento desta classe, que trabalhou e contribuiu a 
vida intejra, para, ao final, desfrutar o descanso merecido através dos poucos proventos 
de aposentadorias e pensões. Apesar de ouvirmos falar constantemente em 
recuperação do poder de compra, a realidade é que os índices de reajuste de 
aposentadorias e pensões continuam abaixo da realidade, inclusive em muitos casos 
menores ao salário mínimo, como o que aconteceu com o último reajuste anunciado 
pelo INSS, enquanto isso conforme noticiado pela imprensa (Jornal Zero Hora — cópia 
da matéria em anexo) o Brasil empresta dinheiro ao Fundo Monetário Internacional 
(FMI), uma verdadeira discrepância, pois para o aposentado, alguém que trabalhou a 
vida toda se diz que não tem dinheiro e para emprestar ao FMI tem, por favor, sejamos 
razoáveis. Nobres Deputados, representantes do povo que os escolheu para 
representar toda uma sociedade, pensem e redobrem seus esforços no sentido de 
retomarmos através da aprovação destes projetos a dignidade dos nossos idosos. PS.:  
Com cópia a COBAP — Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ao 
Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Senhor João Batista Inocentini, ao 
Presidente da Sede Estadual do Sindicato Nacional Senhor Adão Eduardo Haggstram, 
a FETAPERGS — Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio 
Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Carazinho, 
Vereador Felipe Sálvia — PDT; moções: 1316/219/09, ofício as IGREJAS 
EVANGELICAS DE CARAZINHO, manifestando em nome do Poder Legislativo os 
CUMPRIMENTOS pela passagem do “DIA DO PASTOR” transcorrido no último dia 10 
de junho. Ainda manifestar o reconhecimento desta Casa pelo bom trabalho 
desenvolvido nas diversas comunidades evangélicas, que busca cada qual de sua 
forma transmitir a palavra a seus fiéis e seguidores, Vereador Paulino de Moura — PTB; 
1317/220/09, ofício ao Senhor APARECIDO BERNARDO — Pastor da IGREJA 
BATISTA BETTEL de nossa cidade, enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO os nossos de CUMPRIMENTOS pela passagem do “DIA DO PASTOR” 
transcorrido no último dia 10 de junho. Ainda em seu nome deixar consignado em ata 
cumprimentos a todos os demais Pastores que atuam nas demais Igrejas em nosso 
Município, Vereador Paulino de Moura — PTB; 1318/221/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o Deputado Federal do PMDB/RS, na pessoa do 
Senhor Darcísio Paulo Perondi, pela indicação da Emenda Individual de sua autoria n°. 
31730004, ao Orçamento Geral da União de 2009 no Ministério da Saúde, para o 
Hospital de Caridade de Carazinho HCC no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 
Salientamos da importância do Deputado ter envolvimento na esfera Federal, como 
forma de conhecimento e também um meio de ter acesso à realidade do que ocorre em 
nível de todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul, Vereadora Sandra Cítolin — 
PMDB; 1319/222/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
Patronato Santo Antônio de Carazinho, na pessoa do Diretor Geral da Instituição, Pe. 
Adelmo Maldaner, pela excelência da organização das programações da Festa do 
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Patronato, realizada de 12 a 14 de junho de 2009, com o tradicional galeto com massa, 
procissão, churrasco e domingueira nas dependências da instituição. Sendo uma forma 
eficiente de dar o apoio a uma obra de caridade e séria e com tradição no auxílio de 
crianças e adolescentes de baixa renda do município. Nossos parabéns a direção e a 
todos os demais colaboradores do sucesso da Festa em honra a Santo Antonio, 
Vereadora Sandra Citolin — PMDB; 1320/223/09, A Vereadora abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando a Associação de Moradores do Bairro Sassi, na pessoa do Senhor 
Presidente João Abreu de Quevedo, pela excelência na organização e sucesso do 
tradicional Churrasco e Domingueira realizado no dia 14 de junho de 2009 nas 
dependências da sua sede, em prol da ampliação e reforma da associação. Nossos 
parabéns a toda direção e demais colaboradores, Vereadora Sandra Citolin — PMDB; 
1321/224/09, oficio em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
PARABÉNS ao jovem ORLANDINHO MORAES DA LUZ, que sagrou-se CAMPEÃO na 
categoria 12 anos masculino, na 15 ETAPA MERCOSUL OPEN DE TENIS DO SUL 
AMERICANO DE TÊNIS, que aconteceu na cidade de Santo Angelo, no último final de 
semana. Ainda na categoria 35 anos “livre A” enviar CUMPRIMENTOS à ORLANDO 
DA LUZ que sagrou-se CAMPEÃO na mencionada competição, ambos pai e filho 
representando o CLUBE COMERCIAL de nossa cidade, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 1322/225/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando 
os mais sinceros votos de sucesso ao senhor João Trindade Fernandes, pastor da 
Igreja Renovação Luterana do Brasil pelos cinco anos de excelente trabalho prestado a 
comunidade carazinhense. Em tempos difíceis como os de hoje, devemos valorizar o 
empenho de pessoas como o Pastor João que levam a palavra de Deus a famílias que 
necessitam de apoio, além de contribuir sem medir esforços levando sua fé a lugares 
como o presídio, hospital e tantos outros lugares de nossa cidade. Receba novamente 
os mais sinceros votos de felicidade da parte deste vereador que deseja que Deus 
ilumine sempre o seu caminho, continuando ainda por muitos anos com essa 
disposição de ajudar o próximo, Vereador Estevão De Loreno — PP; 1323/226/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Sra ROSE BERWING, 
pela reinauguração da loja Colchões e Cia no dia 08 do mês corrente. A senhora ROSE 
BERWING e toda sua equipe, nossas felicitações pelo novo endereço certos que será 
um sucesso, pois garra e determinação não lhes faltam, Vereador Erlei Vieira — PSDB; 
1324/227/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Ony 
Lacerda da Silva, Diretor do Departamento de Comandos Mecanizados do RS 
agradecendo a concessão para o município de uma máquina tipo Retroescavadeira 
para o setor agrícola e uma prancha para o transporte dos maquinários. Manifestamos 
nosso apreço, nossa admiração e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na 
cooperação efetiva no fortalecimento de nossa região, Vereador Gilnei Jarré — PSDB; 
Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas, não teremos 
hoje o intervalo regimental e também não teremos o grande expediente, ordem do dia, 
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passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, 
requerimentos; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; solicito que seja colocado em apreciação em bloco 
requerimentos, moções e projetos; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Gilnei Jarré, para votação em bloco dos 
requerimento, moções e projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, convido a Senhora Secretária para fazer a leitura dos 
requerimentos, numero e autor, com exceção ao requerimento pedido de informação e 
de pesar que não é apreciado por esse plenário; Secretária Vereadora Sandra  
Citolin; requerimentos: n° 01 Vereador Paulino de Moura - PTB; n° 02 Vereadora 
Sandra Citolin - PMDB; n° 03 Vereador Paulino de Moura - PTB; n° 04 Vereador 
Paulino de Moura - PTB; n° 06 Vereador Felipe Sálvia - PDT; n° 08 Vereador Felipe 
Sálvia - PDT; moções: n° 01 Vereador Paulino de Moura - PTB; no 02 Vereador  
Paulino de Moura - PTB; n° 03 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; n° 04 Vereadora 
Sandra Citolin - PMDB; n° 05 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; n° 06 Vereador  
Paulino de Moura - PTB; n° 07 Vereador Estevão De Loreno - PP; n° 08 Vereador Erlei  
Vieira - PSDB; n° 09 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os requerimentos e moções, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa 
escrita e falada, Diário da Manhã, Rádio Gazeta, Senhor Silveira, o ex-vereador 
Adroaldo de carli um vereador atuante, um vereador trabalhador,candidato a prefeito do 
nosso município, é uma honra tê-lo na casa do povo, Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu fiz um requerimento o qual eu sugiro a mesa diretora e aos demais 
colegas que os nossos servidores que tem horário a compensar, que se façam 
presentes no mínimo meio turno na rua da cidadania, porque isso? Porque ali vai estar 
envolvido a prefeitura, vai estar envolvida a FGTAS, vai estar envolvido o estado, e 
seria a nossa contribuição para que nós possamos ali ajudar, e a vossa excelência 
entra em contato com o SINE para se colocar a disposição porque vai ser feito trabalho 
voluntário de carteira de trabalho, identidade, inscrição para cursos de qualificação, 
também Senhor Presidente, entrei com uma moção para o dia do Pastor, porque eu 
entendo que hoje se você não tiver uma orientação espiritual, uma orientação a qual 
você possa passar todas as dificuldades que a vida nos prega, nós não conseguiremos 
chegar onde nós queremos chegar, então eu acho que a vida com Deus, tanto na 
católica, como na evangélica ela tem que estar sendo presente, tem que estar sempre 
ouvindo as palavras dos pastores através da Bíblia para que nós possamos realmente 
chegarmos onde nós queremos chegar, também Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa que aqui esta, essa moção eu gostaria de dar destaque a ela, a 
qual, e ai eu só fui saber disso porque hoje eu sou ecônomo do Clube Comercial, e lá 
tem um menino, colegas vereadores, de 12 anos, que o nível dele hoje é de numero um 
do mundo na sua categoria, que joga tênis no nosso clube comercial representando 
nosso município de Carazinho, é uma situação atípica, eu não conhecia este menino, 
fui conhecer trabalhando lá, nós precisamos dar uma valor a esse menino porque cada 
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competição, e essa competição foi uma competição a 15a copa Mercosul, reuniu 
Argentinos, Paraguaios, Brasileiros e esse menino sagrou-se campeão na sua  
categoria de 12 anos, e para nossa felicidade juntou a fome com a vontade de comer, o 
pai desse menino também é tenista, teve chances de ser também o numero um no 
Brasil, jogou tênis por muito tempo, e hoje ele é treinador de seu filho, e ali no clube 
comercial se faz um trabalho com pessoas carentes na instrução da aula de tênis,  
então o Orlando, que é o pai do Orlandinho, também sagrou-se campeão na categoria 
35 anos, então para nós de Carazinho é muito importante, porque esses dois estão a 
alavancar o nome de Carazinho nas competições na área de tênis, e muitas pessoas 
vão dizer, puxa, tênis, e o futebol? E o vôlei? E o basquete? Mas eu, de tanto estar lá 
no clube, eu tenho visto que esse esporte ele é um esporte muito produtivo, hoje o meu 
filho, que está ai na casa, ele prática tênis também e eu vejo o quanto ele evoluiu na 
escola, o quanto ele evoluiu como cidadão, como pessoa, como gente, então é 
importante e eu quero deixar esse alerta aos colegas vereadores para que nós 
possamos quem sabe lá, via FUNDESCAR, quem sabe lá via município, tem tantas 
outras coisas que são prioridades, nós investimos; Vereador Eugênio Grandó; 
vereador; Vereador Paulino de Moura; sim; Vereador Eugênio Grandó; me permite; 
Vereador Paulino de Moura; sim; Vereador Eugênio Grandó; essa é a idéia do bolsa 
atleta, o projeto do Vereador Grandó, e eu sempre costumo dizer que não é um projeto 
do Vereador Grandó, e sim desta casa, dos dez vereadores, é um projeto que se 
tivesse sido levado adiante, como executivo municipal, o Orlandinho poderia estar 
aproveitando, eu sei que o Alemão é um dos que me acompanhou no projeto, já fez 
cobrança pessoal ao próprio prefeito para o projeto sair do papel, se nós alocarmos ai 
dez mil reais no primeiro ano do projeto nós vamos atender mais de vinte atletas desse 
nível do Orlandinho, e vamos fomentar o esporte em nosso município, então deixo mais 
uma vez o pedido para todos os vereadores que a gente tem que trabalhar juntos e 
tenta aprovar o bolsa atleta em nosso município, obrigado: Vereador Paulino de 
Moura; para concluir eu quero dizer ao Vereador Grandó que eu vou me comprometer 
uma coisa, como partido, como seu colega de partido, como admirador do seu trabalho, 
de que nós vamos nos empenhar o PTB de Carazinho, com parceria com todos os 
outros partidos e colegas, nós vamos botar esse projeto em votação, o executivo vai ter 
a sensibilidade de mandar esse projeto para a Câmara de Vereadores, e nós 
aprovarmos ele, seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir,  
coloco em votação os requerimentos e moções, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, projetos, peço a 
Senhora Secretária que proceda a leitura do numero, ementa e autor do projeto, bem 
como parecer da Comissão de Justiça e Finanças: Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei n° 039/09. Autor: Mesa Diretora. Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de 01 (uma) cozinheira. 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, não havendo vereador que 
queira  discutir,  coloco em votação,  vereadores favoráveis permaneçam como      
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estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço a Senhora Secretária 
que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei n° 039/09. Autor: Mesa Diretora. 
Ementa: Autoriza a contratação emergencial de 01 (uma) cozinheira. O presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, está em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, 
pessoas que estão aqui, a pessoa que vai ser contratada, ela não vai fazer papel de 
cozinheira, cozinhar para os vereadores, ela tem que fazer, não, é verdade, já tem um 
comentário no plenário lá que ela vai ser cozinheira para os vereadores, não, tem que 
se fazer cafezinho aqui, tem que fazer a limpeza, então nós precisamos deixar claro, 
não, mas ela vai fazer o papel de cafezinho, ela vai fazer o papel de limpeza, então nós 
temos que deixar bem claro isso para a sociedade entender, a pessoa que esta hoje 
concursada, irá sair de férias, e ela vai suprir essas férias, então deixar bem claro para 
a comunidade, para a imprensa, façam a coisa correta e justa, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, eu quero convidar todos os vereadores para 
imediatamente no término da reunião de hoje nos reunir os dez vereadores na sala de 
reunião para tratar de assunto do interesse de todos, queremos agradecer a presença 
das pessoas na noite de hoje, a imprensa, cumprimentando o Senhor Silveira eu 
cumprimento as demais pessoas que estão na casa, 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 22 de junho de 2009 
às 18 horas e 45 minutos. 

 

 

          Vereador Leandro Adams                                         Vereadora Sandra Citolin  
                   Presidente                                                                      Secretária  
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