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Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de abril de 2009.............Ata 21 
 
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 27/04/2009, convido o senhor Vereador Elbio Esteve 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 do expediente da presente 
reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 27 de Abril de 2009. - Telegramas 
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 
2.627,26. Procuradora Geral da Justiça, em resposta a OD. Of. 078/09, Executivo Municipal, o 
qual solicita a reserva das dependências dessa Casa, para realização de Audiência Pública. Of. 
079/09, Executivo Municipal, o qual informando que estará apresentando o Relatório de 
prestação de contas do exercício anterior no dia 27 do corrente. Projeto de Lei 053/09 do 
Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no 
valor de R$ 2.000,00 e Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 
190.000,00.Projeto de lei 054/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 265.264,00. Of. Juiz Orlando Faccini neto, 
sugerindo a apresentação de projetos.Relatório das atividades 2008 da prefeitura municipal de 
carazinho; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, questão de ordem; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; até para  deixar 
claro antes da vossa excelência e a secretária ler as indicações, moções e requerimentos, eu 
gostaria de pedir que fosse incluso na ordem do dia, projeto o qual eu pedi vistas a semana 
passada, e quero deixar bem claro que eu tinha o prazo regimental de cinco dias úteis para que 
esse projeto fosse a votação, ele seria votado só na outra segunda-feira, mas o secretario Jairo 
me ligou hoje na parte da tarde, me falou da necessidade da contratação dessa pessoas, e 
precisa se fazer esse esforço, então estou pedindo a vossa excelência que seja incluída na 
ordem do dia, para que seja votado hoje,  mas eu quero deixar bem claro que eu tinha o prazo 
regimental, e eu só estou fazendo isso porque eu entendo, que o secretário Jairo esta fazendo 
um belíssimo trabalho na frente da educação e eu não vou inviabilizar por mais uma semana 
esse projeto, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; agradecemos a compreensão 
do colega Vereador Paulino de Moura e pedimos a assessoria de mesa para que providencie 
para que o projeto entre na ordem do dia, passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 781/416/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o Conselho 
Municipal de Trânsito em suas correspondências em resposta às solicitações encaminhadas 
pelos Vereadores desta Casa de Leis conste o motivo do indeferimento das mesmas, para 
conhecimento e até mesmo para o Vereador poder justificar perante a comunidade que solicitou 
tal modificação ou sugestão, Vereador Paulino de Moura – PTB; 782/417/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os 
entulhos de construção, localizados na RUA ALAGOAS, Bairro ORIENTAL, nas proximidades 
do número 337, eis que os mesmos foram colocados na via pública e atrapalham o fluxo normal 
dos veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 783/418/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos de 
construção, localizados na RUA SERGIPE, Bairro ORIENTAL, nas proximidades do número 
252, eis que os mesmos encontram-se na rua, Vereador Paulino de Moura – PTB; 784/419/09, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos de construção, localizados na RUA GOIÁS, no Bairro ORIENTAL eis que 
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os mesmos foram colocados no passeio e encontram-se atrapalhando a passagem dos 
pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 785/420/09, O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo para que 
determine ao setor competente melhorias e limpeza nas áreas laterais aos trilhos entre a Ruas 
Silva Jardim e Av.  Flores da Cunha, sendo  que em  dias de chuvas dificulta o acesso  dos  
moradores; e  a possibilidade da colocação de placas proibindo colocação de lixo no local. 
(Anexo abaixo assinado com 159 Assinaturas dos moradores), Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 786/421/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado 
em plenário seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente  serviços  
patrolamentos, cascalhamentos e limpeza de bueiros nas Ruas  Antonio Andreis, Ipanema e 
Coroados no Bairro – Central, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 787/422/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao 
Executivo para que determine ao setor competente  serviços  patrolamentos, cascalhamentos e 
limpeza de bueiros nas Ruas  Mirin, Paz e Vera Cruz no Bairro Princesa, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 788/423/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos na Rua Marechal Floriano,esquina com Rua Paulo Coutinho no Bairro Centro, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 789/424/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita a colocação de um semáforo na Avenida Flores da Cunha esquina com Rua Anchieta, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 790/425/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Alfredo Scherer no Bairro Ouro Preto, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 791/426/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que providencie o 
recolhimento de lixo acumulado e construção do passeio público, no inicio da rua Silva Jardim, 
no bairro Oriental, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 792/427/09, Solicitando a Secretaria de 
Obras, que providencie o recolhimento de lixo acumulado na rua Agnelo Senger, no campo 
existente logo após o colégio e providencie placas indicativas avisando a população sobre a 
proibição de colocação de lixo no local, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 793/428/09, 
REITERANDO INDICAÇÃO:Solicitando a Secretaria de Obras, que providencie a limpeza e 
abertura de uma vala para escoamento de água, na rua Artur Bernardes, apartir do nº315, 
tendo em vista que em dia de chuva o volume de água que vem dos fundos da Cooperativa  
Mista Alto Jacui - Cotrijal, através de um tubo de escoamento que liga diretamente nesta rua 
causando alagamento nas residências(foto em anexo), Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
794/429/09, REITERANDO INDICAÇÃO: Solicitando a Secretaria de Obras, a limpeza de um 
córrego e colocação de tubos, na rua Independência, beco, perto do mini mercado do cabelo. 
Saliento que esta solicitação foi requerida através dos moradores, conforme abaixo assinado 
em anexo, que estão vivendo em condições subumanas, devido ao mau cheiro e a ploriferação 
de bichos no local. Informo inclusive que os tubos já estão no local há bastante tempo, faltando 
apenas à abertura e limpeza desta valeta, para colocação dos mesmos, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 795/430/09, Solicita com urgência para a Secretaria de Obras realizar a 
construção de uma lombada (quebra-molas) nas proximidades da Rua Dinarte da Costa 
cruzamento com a Rua Beijamin Constant, localizada no Bairro Sassi. Solicitação dos 
Moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 796/431/09, Solicita para a Secretaria de Obras 
realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha a partir do nº. 2795, 
Bairro Glória até proximidades do nº. 3490 no Bairro Broecker. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 797/432/09, Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria de 
Obras, realizar trabalhos de melhorias e tapa buracos na rua Silva Jardim, esquina com a rua 
Ceara, paralelo aos trilhos, Vereador Leandro Adams – PT; 798/433/09, Considerando o 
problema dramático que o PECAR esta passando e que o município é o maior acionista da 
ELETROAR solicito ao Executivo que estude a possibilidade de utilizar mão-obra dos apenados 
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em um projeto auto sustentável de energia, acreditamos que com um esforço conjunto 
judiciário, legislativo e executivo, será alcançado com  sucesso a criação de uma academia de 
energia com bicicletas ergométricas e energia solar  dentro do PECAR, Vereador Leandro 
Adams – PT; 799/434/09, Solicita ao Executivo estude a possibilidade de utilizar nas licitações 
publicas a modalidade pregão eletrônico, para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 
que seja o valor estimado da contratação, em caso de até  8 mil reais  que seja realizado 
cotação eletrônica.  Destacamos municípios que já estão fazendo uso desta modalidade e estão 
otimizando os recursos, dando maior transparência a administração e trazendo maior agilidade 
na gestão publica, Vereador Leandro Adams – PT; 800/435/09, Encaminhando solicitação ao 
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente estudos no sentido de instalar uma 
parada de ônibus, em frente à Loja Pesca e Cia, nas proximidades da Delegacia de Policia, 
onde há um atalho que dá acesso ao Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
801/436/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
melhorias urgentes, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação e limpeza em geral 
nas ruas do Bairro Ouro Preto Novo, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 802/437/09, solicita ao 
setor competente que realize trabalhos de fechamento de uma vala aberta há dias na rua 
Alexandre da Motta em frente ao nº 660, pois a referida vala esta causando muitos transtornos 
e podendo inclusive ocasionar acidentes, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 803/438/09, Solicita 
para o setor competente que realize trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua Castelo  
no bairro Vila Rica, os moradores reclamam da poeira que é insuportável e nos dias de chuva o 
barro dificulta muito a vida das pessoas que usam a referida via para se deslocar até o ponto de 
ônibus, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 804/439/09, Solicita para o setor competente que execute 
trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Ipiranga no bairro glória e que seja construído um 
passeio público na mesma, pois os carros para desviar dos buracos muitas vezes colocam em 
risco a vida dos pedestres. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
805/440/09, Solicita para o setor competente que execute trabalhos de asfaltamento nas 
laterais da AV. Pátria, que seja feito o asfalto em toda a largura da avenida, pois com o desnível 
da avenida as águas da chuva acumulam trazendo vários tipos de problemas aos moradores da 
respectiva via. Inclusive podendo causar acidentes, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 806/441/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que efetue a 
limpeza da vala no final da rua Antônio José Barlette, devido aos dias chuvosos que se 
aproximam, e não ocorrendo a limpeza ocorrerá a obstrução da canalização existente, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 807/442/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que estude a 
viabilidade de executar a terraplenagem do terreno concedido à Empresa Alexandre Augusto 
Graeff nos moldes da Lei N° 6.912/09, que autorizou a prestação de serviço para a Unimed – 
Região da Produção, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 808/443/09, O Vereador abaixo assinado, 
solicita  que seja realizado serviços de patrolamento, cascalhamento e compactação da rua 
Leonel Rocha , Bairro Ouro Preto logo após o término do asfalto a referida rua  encontra-se em 
precárias  condições, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 809/444/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal REITERANDO SOLICITAÇÃO, para que determine ao setor competente, 
que estude a possibilidade da mudança da parada de ônibus localizada na Av. Pátria, próximo 
ao Supermercado Zaffari, pois quando o coletivo para, impede a visão dos motoristas. 
Sugerimos para que seja trocada para a outra extremidade, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
810/445/09, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma 
regimental seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
a imediata recuperação do calçamento da rua Antonio Jose Barlette, Bairro Sto.Antonio, a 
referida rua encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando o trânsito de veículos 
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e pedestres, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 811/446/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
que após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja enviado oficio ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente  a  imediata recuperação do calçamento da 
rua Plínio Brasil Milano, (antiga rua Davi Canabarro) foi realizado o canalização da rede d’água 
e pago taxa na Prefeitura para o devido conserto da vala que foi aberta na rua e desde o mês 
de dezembro estão aguardando e até o momento nada foi feito, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
812/447/09, O Vereador abaixo assinados solicita que, após lido em plenário e deferido na 
forma regimental, seja realizado serviços de limpeza com urgência da rua Pedro Vargas Bairro 
Centro, a referida rua esta tomada por mato, contribuindo assim para a proliferação de ratos, 
aranhas, cobras etc, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 813/448/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, que estude a possibilidade da 
mudança da parada de ônibus localizada em frente à Padaria Pão Quentinho na Av. Pátria para 
as proximidades do INSS, conforme solicitação dos usuários, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
814/449/09, Solicita, para que o Executivo Municipal, e o setor competente da Secretaria de 
Obras, realize na estrada velha de São Bento, alguns quebra molas, iniciando frente a casa nº 
12 ate a reta das granjas do Senhor Petry, a mesma por ser muito estreita, oferece riscos de 
acidentes com pessoas e até mesmo animais, Vereador Leandro Adams – PT; requerimentos: 
815/173/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de 
lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora desta Casa providencie, com a máxima urgência 
possível, em data subseqüente ao deste pedido, o encaminhamento de ofício ao Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei com suplementação 
de recursos para a rubrica de Cursos do Poder Legislativo Municipal, para que desta forma não 
haja empecilhos quanto à participação de nossas assistentes parlamentares no curso que 
realizar-se-á no inicio do próximo mês, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve – PSDB; 816/174/09, O 
vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata oficiado o Presidente da Câmara dos Deputados, MICHEL   TEMER, 
para que seja efetuadas providencias  sobre os Abusos institucionalizados. Pressionado pela 
opinião pública depois da divulgação da viagem internacional da namorada de um deputado 
com passagens aéreas pagas pelos contribuintes, o Congresso Nacional restringiu esta semana 
o uso da mordomia, mas deixou margem para os parlamentares continuarem repassando 
bilhetes de suas cotas para qualquer pessoa por eles indicada. Significa que familiares, 
cônjuges, dependentes dos congressistas ou simplesmente apadrinhados poderão viajar até 
mesmo para o Exterior custeado por recursos públicos. Não é esse o espírito da norma que 
garante a cada parlamentar uma cota de transporte aéreo para deputados e senadores 
visitarem suas bases ou fazerem viagens relacionadas ao exercício de seus mandatos. Mas a 
questão das passagens aéreas é apenas mais uma polêmica gerada pelos abusos 
institucionalizados da administração pública, em todos os níveis e em todos os poderes da 
República. O país conhece os antídotos para este mal endêmico: mais rigor nos órgãos de 
controle interno e transparência na prestação de contas dos gastos públicos. Falta aplicá-los. 
Não passa semana sem que uma esperteza dessas venha à tona, comprometendo o esforço de 
moralização empreendido por algumas lideranças políticas e degradando ainda mais a imagem 
que os brasileiros têm de seus governantes e representantes parlamentares. Quando um 
deputado permite que a filha viaje para o Exterior com o telefone funcional da Câmara e retorne 
com uma conta exorbitante, que só não foi paga pelos contribuintes porque alguém denunciou, 
o cidadão brasileiro sente-se vítima de um abuso. Quando um parlamentar coloca a secretária a 
morar de graça num apartamento funcional, adquirido e mantido com recursos públicos, toda a 
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sociedade se sente abusada. Quando servidores recebem horas extras no mês de recesso do 
parlamento, o povo inteiro se sente traído. Quando ministros usam indevidamente benefícios 
aos quais só tinham direito na função parlamentar, quando representantes dos cidadãos 
engrossam seus vencimentos com subterfúgios como auxílio-notebook, auxílio-paletó e outros 
penduricalhos, o cidadão – aquele que paga impostos, vota e trabalha para sobreviver – só 
pode sentir-se extremamente humilhado, ofendido e revoltado. Pequenas ou grandes 
“velhacarias”, como outras que tristemente já fazem parte da história do país, contribuem para 
formar uma teia de suspeitas sobre o serviço público em geral. Sentindo-se ludibriadas, muitas 
pessoas acabam generalizando, passam a achar que todos roubam e a considerar a 
democracia permissiva demais. Alguns chegam mesmo a pedir a volta de um regime de 
exceção, imaginando que o autoritarismo pode pôr um freio na liberalidade e na vigarice. Trata-
se de um equívoco. O que ocorre em épocas de ditadura é que o povo não fica sabendo da 
corrupção, devido à censura e à repressão. JUSTIFICATIVA: Por isso, a transparência ainda é 
o melhor caminho. Atualmente, com os instrumentos tecnológicos disponíveis, os cidadãos 
podem exercer a sua própria fiscalização – desde que, evidentemente, sejam criados 
mecanismos adequados na estrutura estatal. Todas as mazelas referidas neste comentário só 
começaram a ser corrigidas porque vieram a público. Enquanto eram desconhecidas, 
prosperavam. Identificadas, geraram indignação. E a indignação é o primeiro passo para a 
pressão dos cidadãos sobre seus representantes, exigindo que corrijam as deformações, que 
prestem contas e que criem mecanismos eficientes de contenção dos abusos, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 817/175/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Tendo em 
vista, o recebimento da resposta do Pedido de Informação, enviado ao Executivo Municipal no 
dia 31 de Março e recebido no Legislativo no dia 20/04/09 conforme protocolo de nº. 221/09, 
venho através deste solicitar os seguintes questionamentos:1- Porque aumentou a necessidade 
de professores se o número de alunos reduziu em comparação ao ano letivo de 2008. 2- As 
aposentadorias justificam estas faltas? 3 - Informar quantos professores estão em licença 
Prêmio e licença Interesse. 4 - Qual a disciplina de atuação dos mesmos. 5 - Data de início e 
término de dita licenças.  6 - Quando o Secretário concedeu as licenças Prêmio e licenças 
Interesse, o mesmo observou o disposto na Lei 07/90? 7 - Os contratos emergenciais foram 
gerados em razão das licenças Prêmio e Licença Interesse? 8 - O Secretario autorizou as 
permutas, porque não permutou com professores da mesma área? 9 - Sabe-se que os alunos 
estão sendo atendidos pelas professoras das equipes diretivas, sendo que estes professores 
não são das áreas especificas. Sendo desta forma questiona-se: 9.1 – As aulas foram 
registradas normalmente? 9.2 -  Sabe-se que isto é ilegal, pois cada área qualifica o profissional 
para uma disciplina, como o aluno será atendido para garantir seus direitos? JUSTIFICATIVA: 
Justifico tal pedido de informação, em razão da omissão nas respostas a mim repassadas em 
20/04/2009, conforme se pode observar da análise por mim empreendida, texto abaixo, o qual é 
parte integrante da presente justificativa, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 818/176/09, A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário 
para aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa 
do Sr. Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  para 
que seja efetuada a troca das lâmpadas fracas, por lâmpadas mais potentes nas Ruas 
Marechal Floriano e Pedro Vargas, proximidades da Escola Estadual João Batista Sorg e 
também a colocação de lâmpadas mais potentes em toda a área da Praça do Hospital, 
localizada na Avenida Pátria. Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas 
ruas, zelando pela segurança dos moradores, pedestres destas localidades, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 819/177/09, A Vereadora abaixo assinado requer, na forma regimental, que 
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logo após submetido ao  plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assuntos 
Internacionais – SEDAI, na pessoa do Sr. Secretário Márcio Biolchi, manifestando nosso apoio 
nas suas palavras ao conceder entrevista à jornalista Nadja Hartmann, no Programa Realidade 
da Rádio Diário da Manhã no dia 23 de abril de 2009, onde o secretário mostrou-se 
entusiasmado com o ritmo de investimentos no Estado e citou programas que vem sendo 
desenvolvidos pela SEDAI e mais particularmente, voltados à região de Carazinho. 
Concordamos com as palavras do Secretário Márcio Biolchi, quando o mesmo diz que a grande 
motivação é a geração de empregos e tem tentado transformar a manchete dos milhões de 
investimentos de postos de emprego. Não tendo nada que realize mais para um secretário, pois 
transforma a sua atividade política realmente em resultado, e não há nada melhor que o 
trabalho, que é a dignidade das pessoas.Somos absolutamente favoráveis quando o secretário 
menciona a continuidade na busca de grandes empreendimentos que é o seu papel, mas 
também resgatando os pequenos, através das Redes de Cooperação e também da Junta 
Comercial, que é um fato indutor para as pessoas registrarem a sua empresa e sair da 
informalidade. E hoje isso não acontece, devido à burocracia. O que é uma reivindicação dos 
Poderes Executivo, Legislativo e entidades do nosso município em modernizar a Junta 
Comercial de Carazinho e transformá-la em um posto avançado, e nesse sentido, o 
requerimento de empresa comercial, individual, sem sócio, por exemplo, poderá ser deferido na 
hora, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 820/178/09, Oficio ao Diretor Presidente das Centrais 
Elétricas de Carazinho S. A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo 
seja realizada a poda de uma arvore na RUA Emilia Simon, Bairro Vargas, em frente à 
residência nº 305, eis que a mencionada arvore esta tapando a luminária e danificando os fios 
necessita ser podada com urgência para iluminar a mencionada via pública à noite, atendendo 
solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 821/179/09, O Vereador abaixo  
assinado,  requer  que  após  lido em plenário, e deferido na forma regimental, seja enviado 
ofício a Governadora do Rio grande do Sul, na pessoa da  Sra. Yeda Crusius e  ao Secretário 
Estadual  da  Fazenda ,  na  pessoa  do  Sr. Ricardo Englert,  requerendo  perante  ao  Estado o 
estudo de uma medida que possibilite a redução ou  parcelamento do ICMS devido dos micro e 
pequenos empresários, pois a tributação esta sendo cobrada desconsiderando  prejuízos 
causados pela crise mundial. Outra medida que deve ser tomada imediatamente é a 
disponibilizarão do   saldo credor do ICMS  das Micro Pequenas e Medias empresas, servindo 
como fluxo de caixa na aquisição de novas matérias primas, evitando assim mais demissões 
que o maior empregador do nosso estado. A crise mundial esta gerando um efeito cascata que 
acaba afetando em cheio as  micros e pequenas empresas que acabam não tendo outra saída 
a não ser cortar gastos com funcionários,  é necessário que o estado tome medidas como esta 
para amenizar o impacto social causado pela crise. Temos grandes lideranças do mundo que 
acreditam nas micro e pequenas empresas  ponto chave para recuperação da economia 
mundial o  presidente dos Estados Unidos da América Bacrack Obama citou em diversos 
pronunciamentos na mídia que ira reerguer o seu pais encima destas empresas, Vereador 
Leandro Adams – PT; 822/180/09, 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 Presidente da República, ao Ministério da Saúde, a 
Secretaria de Saúde do Estado e do Município e as Comissões de Saúde da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e da Assembléia Legislativa, para que tomem providências em 
realizar ações no sentido de prevenir a população no que diz respeito à “Gripe Suína”, que 
sejam lançadas campanhas de esclarecimento, quanto às causas e sintomas da doença, pois 
precisamos estar preparados para evitar uma epidemia mundial. Não podemos ficar de braços 
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cruzados, esperando que sejam apontadas as primeiras vitimas, precisamos trabalhar em 
conjunto para que nosso país não seja atingido. Acreditamos que medidas devam ser tomadas 
antes mesmo de serem diagnosticados casos da doença no país, através das campanhas de 
esclarecimento a população, formas de como a doença pode ser evitada e de como deve ser 
tratada assim que diagnosticada, pois sabemos por meio das informações que nos chegam 
através da imprensa que não é uma doença comum que pode ser tratada sem 
acompanhamento médico, sem medicação adequada.Senhores, sabemos das dificuldades 
encontradas para conter o avanço da doença em razão de ser este um vírus com rápida 
capacidade de propagação, e justamente por isso precisamos ficar em estado de alerta 
especialmente com relação aos sintomas, que são muito parecidos com os de um gripe comum, 
mas que podem levar a morte. Que sejam feitas campanhas alertando a população para que 
procurem imediatamente um médico assim que forem diagnosticados sintomas semelhantes, 
pois com certeza é melhor prevenir do que remediar, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
823/181/09, 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 – Encaminhar a esta casa, um relatório contendo os gastos com 
propaganda e publicidade da Administração passada (de janeiro de 2005 a dezembro de 2008) 
e da atual Administração (janeiro de 2009 até a presente data); 2 – Discriminar os gastos mês a 
mês, bem como os órgãos de imprensa beneficiados; JUSTIFICATIVA: Como sabemos há 
muitas controvérsias relacionadas aos gastos de uma administração pública, principalmente no 
que diz respeito à publicidade e propaganda, inclusive em conversas informais muitas pessoas 
acham desnecessários os elevados gastos de uma administração com esta rubrica, a grande 
maioria acredita que uma administração tem sua propaganda feita através dos comentários 
produzidos nas conversas de vizinhos, e em lugares onde há concentração de pessoas, como 
bares, festas, consultórios, etc. Sendo assim, entendemos que além dos gastos do Poder 
Público com diárias e afins que são tão cobrados pela imprensa quanto a sua transparência, os 
gastos também com a publicidade e propaganda deveriam ser publicados periodicamente, pois 
assim estaríamos evidenciando cada vez mais a transparência da administração municipal. 
Entendemos que desta forma pedidos de informações viriam a ser praticamente extintos uma 
vez que informações como estas estariam disponibilizadas através de publicações periódicas, e 
assim setores da administração não perderiam tanto tempo procurando informações, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 824/182/09, O vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido em plenário, seja enviado  oficio ao Executivo Municipal  com seguintes  
PEDIDO DE INFORMAÇÕES:   Relacionado a SMEC- Secretaria da Educação e Cultura. 1. Se 
no ano de 2008  a Secretaria Municipal de Educação  adquiriu material de  Limpeza e Higiene. 
2. Se comprou,   quantas vezes e quem foram os fornecedores. 3. Qual o montante das 
compras realizadas? 4. Se houve ou não diferença no valor  das mercadorias entre as compras 
realizadas. 5. Se há material vencido em estoque. 6. Enviar copia das licitações e respectivas 
notas fiscais que comprovem  a (as) compras (s), Vereador Rudinei Brombilla – PP; 825/183/09, 
O Vereador abaixo assinado subscrito requer, na forma regimental , que depois de ouvido em 
plenário, seja enviado oficio ao Executivo Municipal com seguintes  PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO,  relacionado  ELETROCAR- Centrais Elétricas de Carazinho. 1. Informe a 
Eletrocar  - Centrais  Elétricas de Carazinho relatório discriminativo sobre  as diárias do antigo e 
atual jurídico da empresa, a partir  de 1º de janeiro de 2005;  inclusive justificativas dos 
receptivos motivos para recebimento das mesmas. Justificativa:  Em se tratando de uma 
empresa de propriedade do Município e, como Vereador  compete fiscalizar o Executivo, os 
signatários desejam saber como estão as coisas na área de gastos dos recursos de diárias da 
Eletrocar, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 826/184/09, O Vereador abaixo assinado requer na 
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forma regimental, para que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao 
Diretor da COVIPLAN – Concessionária Rodoviária do Planalto S/A em nosso Município, 
solicitando para que seja refeita a pintura da sinalização das faixas de segurança do trevo 
Dyógenes Martins Pinto (Trevo da Borghetti) localizado na BR 285 e do trevo Leonel de Moura 
Brizola (Trevo do Baixinho) localizado na BR 386, para maior visibilidade dos motoristas e maior 
segurança dos pedestres que circulam diariamente pelo local, bem como a ornamentação dos 
mesmos conforme convênio firmado entre município de Carazinho, a Cotrijal e a Coviplan, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 827/185/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma 
regimental, que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, para que convide o 
Secretário de Desenvolvimento, Sr. Nelson Valter Loef, juntamente com a bióloga da Secretaria, 
Sra. Clenara Muneroli para explanação dos Projetos do Parque Municipal João Alberto Xavier 
da Cruz e do Parque do Sabiá (Matinho da Viação), Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 828/186/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do 
plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares da Sra. GABRIELA 
GONZALEZ SAID,  pelo seu passamento ocorrido no dia 27 de abril do corrente, em nossa 
cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e 
melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 829/187/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado ao Exmo. Sr. GILSON SHLICHTING Secretário do Conselho Municipal de Trânsito 
solicitando que seja reposto o ponto de ônibus que havia em frente aos camelos, a população 
está reclamando que a distancia entre os pontos que se localizam entre a loja Grazziotin e o 
ponto da Gare ficou muito grande o que dificulta a vida dos usuários de transporte público que 
precisam caminhar muito mais para poder se deslocar aos lugares desejados, prejudicando 
inclusive ao comércio localizado nesta parte da avenida Flores da Cunha , Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 830/188/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. GILSON SHLICHTING, 
Secretário do Conselho Municipal de Trânsito, solicitando que seja feito uma fiscalização mais 
acerada quanto ao fluxo de bicicletas nas calçadas, pois muitos ciclistas ocupam a mesma para 
se locomover o que pode ocasionar acidentes com os pedestres, e que também que seja feita 
uma campanha para esclarecimentos, aonde explique como eles devem proceder no trânsito, 
pois todos temos nossos direitos e deveres e para que possamos viver harmoniosamente, 
ciclistas, motoristas e pedestres, devem se conscientizar da importância do seu papel no 
trânsito, pois todos devemos respeitar as leis por isso pedimos aos Fiscais que atuem de forma 
mais efetiva no que diz respeito aos deveres da população como um todo, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 831/189/09, 831/189/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que 
após lido em plenário, e aprovado na forma regimental, seja enviado oficio ao Gerente da 
CORSAN local, solicitando que com a maior brevidade possível a imediata recuperação do 
calçamento da rua 14 de Julho em frente ao nº 59, a vala esta aberta ha várias semanas 
dificultando o trânsito de veículos e pedestres, Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções: 
832/101/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao jovem advogado Cláudio Weidlich, que 
recentemente foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.  Merece destaque o 
fato de que o advogado precisa ser aprovado no exame da ordem, obtendo assim a carteirinha 
da OAB, para assim poder desenvolver a profissão para a qual estudou no ensino superior, 
demonstrando assim se está apto ou não para advogar, pois todos somos sabedores de que a 
referida prova não é fácil, muito pelo contrário, o que faz com que muitos concorrentes tenham 
que repeti-la por várias vezes até conseguir a aprovação. Acreditamos que cada curso 
universitário deveria a exemplo da OAB, exigir de seus formandos através de uma prova, a 
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demonstração dos conhecimentos adquiridos, demonstrando assim estar apto ou não para 
desempenhar a profissão para a qual formou-se através da conclusão do ensino superior, pois 
com certeza teríamos profissionais melhor gabaritados não só no direito mas em todas as 
demais áreas. Entendemos que a prova é fundamental também diante da proliferação 
desordenada de cursos jurídicos que oferecem ensino de má qualidade e são os responsáveis 
pelos grandes índices de reprovação dos bacharéis, sendo assim, de certa forma, o exame é 
um instrumento de defesa da cidadania brasileira, que precisa de advogados qualificados e 
competentes para defendê-la, sem colocar em risco a liberdade, o patrimônio, a saúde e a 
dignidade de seus clientes, e é justamente por isso que entendemos que não só o Direito, mas 
que outros conselhos profissionais deveriam optar também pela exigência de selecionar os 
novos profissionais. A prova da Ordem é sem dúvida alguma uma forma da entidade 
responsabilizar-se pelos novos profissionais que esta colocando no mercado, pois através dela 
pode-se dizer se aquele profissional tem ou não condições de representar bem os seus direitos 
fundamentais, pois o fato de que mais de 70% reprovam no exame não é relacionado ao rigor 
da prova, mas sim com a baixa qualidade no ensino do Direito no Brasil. Por todo o esforço na 
conquista do diploma e na aprovação do exame da Ordem, noites mal dormidas, finais de 
semana debruçados em cima dos livros, sem dispor de tempo para lazer e outras atividades 
próprias da juventude é que manifestamos nosso reconhecimento e os cumprimentos do Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, e o sincero desejo de que seu trabalho possa ser 
desenvolvido com dignidade e transparência, produzindo com isso, efeitos que irão de encontro 
aos seus anseios, as suas metas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 833/102/09, 
CUMPRIMENTOS pelos resultados alcançados no último final de semana, na vizinha cidade de 
Erechim, no Clube Erechim, na 5ª COPA RENOVER DE TÊNIS, que contou com a presença de 
300 participantes, onde sagraram-se CAMPEÕES os seguintes atletas carazinhenses, sendo: 
categoria 35 anos “A”, classe 3: ORLANDO MORAES DA LUZ, classe 2: KEVIN BERWIN, e na 
categoria 45 anos “B” o vencedor foi CLEANTO WEIDLISCH, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 834/103/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a senhorita  
PATRICIA RECH DE OLIVEIRA– Coordenadora da Biblioteca Municipal de Carazinho pela 
realização do evento que antecipou a comemoração do Dia Mundial do  Livro com realização de 
atividades diferenciadas envolvendo estudantes e a comunidade. Colocando  a importância da 
Internet no processo literário.  Nos dias atuais merece cada vez mais destaque, todo e qualquer  
trabalho que envolva a valorização da educação e o desenvolvimento de projetos de incentivo a 
leitura. Como disse  o  sábio e grande  mestre da literatura infantil, Monteiro Lobato, “ Um pais 
se faz com homens e livros”. Receba então, o reconhecimento deste Poder legislativo Municipal 
por todo trabalho desenvolvido em razão da comemoração do DIA  MUNDIAL DO LIVRO, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 835/104/09, Solicita que seja enviado ofício parabenizando e 
desejando os mais sinceros votos de sucesso ao COMÉRCIO DE ROLAMENTOS GERAIS – 
LTDA na pessoa do senhor Vilmar Schutz que há 62 anos vem prestando seu serviço como 
total dedicação e seriedade a comunidade carazinhense, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
836/105/09, Solicita que seja enviado ofício à atleta Srta. REGINA RABER e para ACADEMIA 
ARTE E LUTA, parabenizando pela recente convocação da atleta para fazer parte da Seleção 
Gaúcha de Taekwondo em 2009, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 837/106/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício a 39ª Coordenadoria Regional de Educação, na pessoa 
da Sra. Lizete Jarré, coordenadora e da Sra.Anelise Dela Senta, congratulando pela realização 
do Curso de Capacitação realizado no dia 25/04, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 838/107/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
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aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Diretor do Foro de Carazinho Senhor 
Doutor Excelentíssimo Juiz de Direito Orlando Faccini Neto, congratulando pela iniciativa de 
apresentar ao Executivo Municipal, sugestão de projeto de Lei para ressocialização de presos 
egressos do Presídio Estadual de Carazinho, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 839/108/09, Os 
Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor para a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais - Sedai, na pessoa do Sr. Secretário Márcio 
Biolchi,  para o Programa Estruturante Redes de Cooperação na pessoa do Sr. Coordenador 
Carlos Alberto Hundertmarker, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, na pessoa do 
Sr. Nélson Loeff e para o Diretor da Indústria e Comércio na pessoa do Sr. Pery Sommer, pela 
excelência do lançamento do Programa Estruturante Redes de Cooperação realizado no dia 23 
de abril de 2009 nas dependências do auditório da ACIC. Programa o qual é desenvolvido e 
operacionalizado através de convênios entre o Governo do Estado e Universidades Regionais 
do Rio Grande do Sul que possuem articulação comunitária nas suas regiões. Nossos 
Parabéns, pois, a idéia é fomentar a cooperação entre empresas, gerando um ambiente 
empreendedor e fornecendo suporte técnico necessário à formação, consolidação e 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Programa Redes de Cooperação, 
atendendo as reivindicações junto ao Sedai, do Executivo Municipal e Legislativo Municipal do 
nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
840/109/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando a Escola Superior 
de Advocacia e da Comissão Especial de Previdência Social da OAB/RS, na pessoa do Sr. 
Presidente Edmilso Michelon e a Subseção de Carazinho da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, na pessoa do Sr. Presidente Luciano Hillebrand Feldmann, pela excelência do Seminário 
Regional de Direito Previdenciário, realizado no dia 24 de abril de 2009 no auditório da ULBRA 
Campus Carazinho. Evento atendendo a uma reivindicação antiga da classe dos advogados do 
interior, no sentido de que a OAB se interiorizasse e trouxesse eventos desta natureza para a 
região. Seminário teve como principal objetivo a atualização dos advogados o debate das 
matérias com outros operadores do direito, principalmente com os juízes, o diálogo com a 
comunidade, com os advogados e procuradores do INSS. Nossos parabéns a toda direção e 
demais colaboradores pelo sucesso do evento, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 841/110/09, 
A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a Associação dos Contabilistas de Carazinho, na 
pessoa do Sr. Presidente Vilson Henicka, pelas comemorações ao Dia do Contabilista, no dia 
25 de abril de 2009. Nossos parabéns a todos os profissionais da contabilidade pela passagem 
do seu dia, desejando votos de sucesso e realização em sua jornada, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 842/111/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício para o Maratonista Carazinhense, na 
pessoa do Sr. Anselmo Souza, pela  conquista da 2ª Etapa do Campeonato Estadual de 
Triatlon realizado nos dias 18 e 19 de abril de 2009, no Sport Clube Internacional em Porto 
Alegre. Consagrado campeão na categoria 60-70 anos. Nossos parabéns por esta nova 
conquista, contabilizando 973 troféus ao longo da sua trajetória como maratonista, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 843/112/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido 
o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Jovem Regina Raber, 
que foi convocada para fazer parte da Seleção Gaúcha de Taekwondo neste ano de 2009. Ter 
sido convocada para fazer parte da seleção gaúcha é um sinal de que o empenho e dedicação 
da atleta em praticar e desenvolver este esporte, que é milenar, está sendo reconhecido e isto 
sem dúvida alguma é um incentivo para que nossas crianças e jovens sintam-se atraídos para a 
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pratica de esportes, seja ele qual for, pois o esporte esta diretamente ligado a uma vida 
saudável, longe dos vícios. Recebas do Poder Legislativo Municipal o reconhecimento por esta 
grande conquista, pois sem dúvida alguma estarás também representando nosso município, a 
nossa gente, que muito orgulha-se daqueles que tão bem representam-na, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 844/113/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a jovem 
REGINA RAUBER, Pela convocação para fazer parte da Seleção Gaúcha de Taekwondo em 
virtude de seu excelentíssimo desempenho nas competições que participa, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 845/144/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando a atleta Regina 
Raber, da Academia Arte e Luta pela convocação para fazer parte da Seleção Gaúcha 
Taekwondo em 2009. Manifestamos nosso reconhecimento à atleta Regina Raber pelo 
excelente desempenho em competições, pela determinação, garra e persistência, alcançando 
seus objetivos e sendo reconhecida pela Federação Gaúcha de Taekwondo (FGT), Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas 
não haverá intervalo regimental, também não haverá o grande expediente, e durante a 
discussão dos projetos e requerimentos, vamos alterar de 3 para 5 minutos para que o vereador 
possa expressar as suas propostas, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação 
dos requerimentos, moções e projetos; requerimentos, convido a senhora secretária para fazer 
a leitura do numero e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos pedido de 
informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Nº 06 Vereador Leandro Adams – PT; nº 07 
Vereador Leandro Adams – PT; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 12 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; nº 13 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 15 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 16 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 17 Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos dão a 
honra de estar na casa do povo, suplente de vereador do PTB, Marcos Soares, imprensa 
escrita e falada, a quem eu sirvo, eu não temo a ninguém, só a Ele, eu gostaria senhor 
presidente de parabenizar a vossa excelência pelo ultimo debate que houve na radio diário da 
manhã, onde o senhor saiu em defesa desta casa, onde questionado foi pela Nadia, vossa 
excelência honrou este poder legislativo, demonstrou que este poder legislativo esta a altura 
das pessoas que ora estão aqui, porque nós os vereadores, os dez vereadores, estão 
preocupados sim em trabalhar em prol da comunidade, em prol da sociedade, eu digo isso 
senhor presidente, porque juntamente com o Vereador Gilnei Jarré e o Vereador Felipe Sálvia, 
nós somos vereadores da outra legislatura, e nós dentro da nossa concepção, dentro do nosso 
jeito, nós fizemos um mandato que no meu entender, não foi produtivo, isso no meu entender, 
não foi produtivo a sociedade, onde nós buscamos atacar colegas vereadores no âmbito 
pessoal, no âmbito particular, e ai a sociedade não foi representada a altura neste poder 
legislativo na legislatura passada e hoje nós estamos a trabalhar em prol da sociedade, 
buscando resolver os problemas da nossa comunidade, buscando resolver os problemas da 
população de Carazinho, então eu acho que nós estamos evoluindo neste sentido porque nós 
queremos sim ajudar a comunidade de Carazinho, quero aproveitar que esta casa esta hoje 
repleta de pessoas de todas as camadas sociais do nosso município e dizer, senhor presidente, 
senhores vereadores, que nós vereadores temos que buscar recursos para nossa comunidade, 
se nós ficarmos aqui a temer a opinião de algumas pessoas que você não pode viajar porque 
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você não pode gastar diária, porque você isso, porque você aquilo, eu estou aqui com um 
requerimento do deputado Luiz Carlos Busato, onde ele garantiu uma emenda de cento e 
cinqüenta mil reais para o município de Carazinho, para aquisição da área onde vai funcionar o 
abrigo Professora Odila, estivemos lá, eu e o Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Rudinei 
Brombilla, esteve numa oportunidade também, o Rudi, buscamos esse recurso para o município 
de Carazinho, temos, comunidade, pessoas aqui, uns projetos que vão entrar na ordem do dia 
lá na câmara dos deputados federais, onde uma creche, na ordem novecentos e sessenta mil 
reais, mais duzentos e cinqüenta para equipamento, mais um ônibus para o município de 
Carazinho, isso vai vir para o município de Carazinho, porque é um projeto do deputado Luiz 
Carlos Busato, estava lá também o Vereador Felipe Sálvia, também temos um projeto para 
duzentas casas, para o nosso município de Carazinho onde o município tem que estar com sua 
conta em dia com a caixa econômica federal, também temos um micro-ônibus, Ana e para o Dr. 
Pedro, onde nós vamos conseguir este micro-ônibus para levar as pessoas até Porto Alegre, 
até Caxias, já concluirei senhor presidente, então eu entendo que nós não devemos temer, eu, 
comunidade, esta no site da câmara, esta na imprensa através do Jornal Diário da manhã, 
quantas viagens eu fiz a Brasília, Porto Alegre, Toledo no Paraná, para buscar uma fazenda 
para recuperação de dependentes químicos para o nosso município, espero que o prefeito 
Aylton mande para a casa um projeto de lei onde nós vamos comprar dez vagas em Chapecó, 
para nós levarmos nossos dependentes químicos para lá para serem tratados, e também uma 
idéia desse veerador, tenho certeza que é idéia da casa de nós fazermos aqui em Carazinho 
uma fazenda para recuperação  de dependentes químicos, o Vereador Erlei Vieira tem um 
projeto de uma clinica para dependentes químicos, são duas situações diferentes, a clinica ela 
desintoxica, a fazenda recupera, eu espero que eu e o Vereador Erlei Vieira tenhamos a 
sensibilidade em prol da nossa comunidade de juntarmos esses projetos e resolver a situação 
do crack da cocaína, da heroína, das drogas ilícitas que acontecem no nosso município, e eu 
tenho certeza que nós estamos maduros, nós estamos preocupados em resolver o problema da 
sociedade,  e nós vamos juntar esses dois projetos e fazer um projeto só, seria isso senhor 
presidente, senhores veeradores, comunidade aqui presente, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; queremos registrar a presença e agradecer a presença dos alunos, 
professores, direção e funcionários da escola Estadual Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola, 
Vereador Grandó; Vereador Grandó; senhor presidente, colegas, senhores e senhoras aqui 
presentes, fiquei muito satisfeito em ler a edição do jornal diário da manhã do sai 25 e 26, jornal 
do fim de semana, onde tem uma matéria que o juiz, o diretor do foro de Carazinho, visitou o 
prefeito Aylton, o Juiz Orlando Fachini Neto, levando um projeto, para criar um projeto de lei, 
para vir uma lei para essa casa, para nós votarmos, para dar condições aos apenados se 
inserirem no mercado de trabalho e tentar a recuperação dos mesmos, eu só continuo achando 
estranho algumas situações, esse mesmo projeto que o juiz levou, eu encaminhei para o 
executivo a cerca de 30 dias, eu não tive nenhuma resposta do executivo, se havia algum 
interesse ou não de levar esse projeto adiante, e agora o senhor prefeito diz que a idéia é 
brilhante, a idéia é brilhante quando não parte dessa casa, porque tudo que parte dessa casa 
não funciona, nada acontece, o Vereador Felipe Sálvia tem uma solicitação para um muro de 
uma escola que caiu o muro, faz tempo não é vereador, esta aguardando um recurso para 
levantar o muro, a escola não é municipal mas atende crianças do município, se esta escola 
fechar essas crianças vão cair na rede municipal, é mais fácil alcançar o recurso para fazer o 
muro, então eu gostaria de deixar registrado em ata, registrar para todos os presentes,  que 
esse mesmo projeto que o juiz levou até o senhor prefeito,  que ele classifica de brilhante, muito 
oportuno, eu já havia encaminhado a mais de trinta dias, quando não tive nenhuma resposta do 
executivo municipal, nem um pedido para conversar, vamos conversar Grandó, vamos ver 



 13 

como é que a gente pode encaminhar esse projeto ou não, só quero registrar isso que eu acho 
que é um desprestigio a essa casa; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte; 
Vereador Grandó; com certeza; Vereador Paulino de Moura; quero me associar a vossa 
excelência e dizer que a casa ela tem que ter mais respeito, tem que respeitar mais esse poder, 
onde os vereadores pedem ao executivo projetos para que venha melhorar a situação da 
comunidade, nós precisamos que estes projetos saiam do papel, eu quero dizer a vossa 
excelência que a idéia partiu de vossa excelência para que os apenado pudessem prestar 
serviço a sociedade de Carazinho, nós não podemos ir, e ai senhor presidente quero fazer um 
pedido a essa casa, o que esta acontecendo, quando as associações, quando é ACDL, quando 
são outras instituições, até o Vereador Gilnei Jarré já tinha sobre o albergue municipal, e o que 
esta acontecendo, então não precisa nos elegermos vereador, porque o que esta acontecendo 
ACDL, ACIC e outras instituições, estão legislando, sem ter um mandato, nós temos que tomar 
uma posição, o presidente desta casa, esse poder e dizer ao prefeito municipal que nós temos 
bons projetos e queremos ajudá-lo na sua administração, obrigado; Vereador Grandó; com 
certeza, muito obrigado, só queria deixar claro que não é uma guerra de vaidades, mas 
colocação do Vereador Paulino de Moura foi muito oportuno, então tem a Associação comercial, 
enfim essas entidades são importantes para o desenvolvimento do município, com certeza são, 
agora eles que não se avoquem de um poder que foi dado aos vereadores pelo povo, compete 
aos vereadores fazer as indicações, compete aos vereadores reivindicar, claro que eles tem o 
direito de reivindicar, e fazer seus apontamentos, mas não depois que os vereadores fizeram, 
pra sair no jornal, sai eles, os vereadores não saem, o vereador hoje em Carazinho esta 
servindo para aprovar projeto, quando precisa aprovar projeto o telefone não para de tocar, ai 
todo mundo é bonzinho, agora quando o vereador faz algo, um projeto em prol da comunidade, 
pegam e fazem assim, e lixo na prefeitura, é assim que fazem na prefeitura com os projetos da 
prefeitura, queria pedir, Rudi, de coração, de Loreno, de coração, vocês sabem a relação que 
tenho com vocês dois, o respeito que eu tenho por vocês dois colegas, acho que tem uma 
postura muito boa vocês dois, só que eu acho, nos ajudem, que a voz do legislativo seja 
escutada junto ao executivo municipal; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega 
vereador, eu entendi perfeitamente, até na ultima sessão, o sentimento de indignação do colega 
Vereador Paulino de Moura, não com o prefeito Aylton, mas com o secretário, e hoje, na sessão 
de hoje, a melhor resposta que se tem para um secretario, foi essa emenda do deputado 
Busato, e eu cobrei essa semana do prefeito Aylton sobre uma postura de tratamento dos 
secretários com os vereadores, inclusive com vossa excelência, só para te auxiliar, que estou 
cobrando isso insistentemente do prefeito; Vereador Grandó; muito obrigado, com certeza 
nunca duvidei dessa cobrança até pela relação que a gente tem, essas são as minhas palavras, 
deixo ai para o pessoal que esta acompanhando refletir um pouco, que a gente esta aprovando 
tudo que vem do executivo, as vezes somos acusados de um projeto não ser votado porque o 
projeto chega no dia da sessão, é votado no mesmo dia da sessão, então a gente não esta 
inviabilizando nada, a gente não esta perseguindo ninguém, só que eu acho que os anseios do 
vereador não são os anseios do Vereador Grandó e sim os anseios de quem votou nele e da 
comunidade que eu estou aqui para representar, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem nesta noite de hoje, acho que não tiramos a 
razão do Eugenio, do Vereador Alemão, mas nas administrações passadas não fugiu da 
mesma linha, muitas coisas eram engavetadas, quando sequer eram lidas, então nós temos a 
certeza  que as coisas acontecem e não são por pura vaidade, sim por  de repente até devolver 
um troco, que nós dávamos no passado, mas temos que entender, isso é o presente, nós 
entramos com alguns requerimentos essa noite, fizemos um requerimento a Coviplan e quero 
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que os Vereadores Paulino de Moura e Felipe Sálvia entendam que não tem nada haver com a 
sessão passada, mas sim pela quantidade de pessoas que passam por esses trevos, que 
realmente a sinalização esta precária, e não só a sinalização como a ornamentação desses  
trevos que vocês faziam parte da administração, quando foi firmado um convênio com o 
município, Cotrijal e Coviplan, muito bonito ver a placa da Cotrijal na entrada do trevo e na 
saída, e nem sequer uma grama decente tem nos nossos trevos, nem falamos de uma arvore, 
de uma flor, então isso é um requerimento que fizemos para ver se de repente eles só cumpram 
o convenio firmado entre as entidades, também fizemos um requerimento a mesa diretora, 
senhor presidente,  para que convide o secretário Nelson Loeff, juntamente com a bióloga 
Clenara Munerolli, para que nos explane projetos a serem desenvolvidos no parque da cidade, 
o parque municipal João Alberto Xavier da Cruz e o parque da viação férrea que foi 
denominado parque do sábia, onde já tivemos uma participação na administração passada em 
construir áreas de lazer e preservar, cercar alguns determinados locais, nós queremos ver 
esses projetos terem continuidade, nós gostaríamos que eles viessem a nossa casa para com 
que os dez vereadores pudessem também dar a sua opinião e de repente tentar mudar alguma 
coisa que pelo jornal não nos satisfaz com o que foi divulgado, tenha a bondade Vereador 
Alemão; Vereador Paulino de Moura; só para auxiliar a vossa excelência e dizer que a minha 
posição referente ao quebra-mola e agora a pintura, porque agora em março, quando houve a 
expodireto, foram pintadas todas as faixas de segurança e foi dado um embelezamento naquele 
trevo, então assim, não é nada pessoal também, é que eu acompanhei a situação, e aquele 
quebra-mola lá foi quando faleceu aquela menininha lá na baixada do aeroclube, que foi pedido 
em Porto Alegre, então não é nada pessoal, ali no trevo em março a ou 5 dias antes da 
expodireto foi pintado, então eu não estou questionando se vossa excelência tem razão ou não; 
Vereador Gilnei Jarré; acho que é necessário; Vereador Paulino de Moura; repintar então, 
isso; Vereador Gilnei Jarré; para concluir senhor presidente, senhores vereadores, fizemos um 
pedido, uma indicação ao executivo para que viabilize a execução da terraplanagem a uma 
empresa Alexandre Augusto Graeff, ele recebeu um terreno junto ao antigo aeroclube, perto da 
empresa SODER, que hoje ela esta com as autorizações ambientais todas em mão, e o 
governo fez um acordo com eles,  uma promessa, para com que fosse feita a terraplanagem, 
como houve uma alteração de uma lei no ano passado, esta casa tem que autorizar essas 
terraplanagens, mas maldita hora que autorizamos aquela lei da Unimed, o Vereador Alemão 
tem seus familiares junto a essa terraplanagem e não tem quem agüente a terra todo o final de 
semana, teriam nos dito que eram três semanas, já fazem dois meses  e acho que vai mais três 
meses e os vizinhos a agüentar terra em cima de terra, isso não é humano, mas, nós 
aprovamos, e venho pedir novamente, já concluo senhor presidente, viemos pedir para uma 
nova empresa que esta querendo se instalar, que é um grande incentivo que o município pode 
dar, obrigado,senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra 
Citolin; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, todo 
publico que esta aqui nos assistindo hoje, uma saudação especial, e uma saudação especial ao 
quadrado para os alunos e professores do segundo e terceiro ano da escola estadual Cruzeiro 
do Sul, que se disponibilizaram hoje a acompanhar uma sessão da câmara, eu quero dizer a 
vocês queridos alunos que é isso mesmo que a escola publica deve fazer, a escola publica 
administrada por gestores públicos, devem acompanhar o serviço publico e nada melhor como 
a câmara de vereadores  para fazer isso, então eu parabenizo os professores e a direção da 
escola que tiveram essa iniciativa, este ano é a primeira escola que esta acompanhando o 
trabalho da câmara de vereadores, quero dizer a vocês que não venham somente hoje, 
acompanhem o trabalho do seu vereador, do poder executivo, através da imprensa, através do 
radio, através das obras, através do que esta sendo feito na cidade, cidadania a gente constrói 
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em conjunto, e saber que aquela pessoa que a gente depositou lá na urna que aquela pessoa 
da nossa confiança, que vai garantir a nossa arrecadação de impostos,  ela deve ser sim 
acompanhada, conhecida e também sugerido questões, esta semana, por falar neste 
acompanhamento que vocês vieram fazer hoje, essa semana teve uma prova onde tiveram 
várias questões envolvendo o poder legislativo, talvez alguns de vocês prestaram esta prova, 
mas hoje de manhã os alunos da minha escola comentaram comigo, por exemplo, perguntando 
quanto ganha um vereador, se o vereador ganha salário ou subsidio, diárias do vereador e 
muitos deles erraram a questão, quer dizer, basicamente, eles erraram todas as questões, 
porque eles não conheciam, então, inclusive eles não sabiam que o numero de vereadores 
desta casa é dez, e não nove, a maioria deles colocou o numero de vereadores, nove, são dez 
vereadores, então continuem acompanhando, o poder publico e esta casa esta sempre aberto a 
todos vocês,  e a todos que nos darem a honra de estar aqui presente,  tanto durante o dia 
quanto nas sessões, em relação ao requerimento, do Vereador Rudi, que eu pedi para 
subscrever junto, fala justamente disso, fala dos grandes problemas e das grandes falcatruas 
dos absurdos que acontecem lá no senado, na câmara dos deputados, nas outras estâncias da 
política, mas eu quero dizer aos senhores que a grande maioria dos políticos, são bons 
políticos, estão trabalhando em prol da comunidade, basta ver, e basta vocês acompanharem 
os dez vereadores que estão próximos a vocês, então é importante fazer essa colocação, até 
porque a classe política esta bastante desacreditada, e não é justo, não são todos os políticos 
que são falcatruas, não são todos os políticos que buscam as beneficies próprias, mas sim, 
fazer e construir uma comunidade diferente, uma sociedade mais justa para todos; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; queria cumprimentar 
o senhor presidente, meus colegas vereadores, o povo que aqui se encontra, quero falar de um 
requerimento de uma parada de ônibus ali na frente dos camelos, foi pedido por muitas pessoas 
ali que trabalham na redondeza que tem que ir lá na gare pegar o ônibus, foi pedido várias 
vezes um banheiro na gare que eu vi uns dois senhores pulando o muro lá para fazer 
necessidades porque não tem um banheiro lá, então fica feio até para Carazinho, queria dizer 
também para quem se encontra aqui da minha viagem a Porto Alegre, onde eu fui falar com o 
secretário Osmar Terra,  com o Fernando Schüller,secretario da justiça e desenvolvimento 
social, consegui várias coisas, terminei meu projeto que foi minha bandeira que foi a clinica de 
recuperação para dependentes químicos, que o projeto foi feito por seis especialistas, esta 
muito bem feito, esta entregue na mão da promotora Clarissa, essa semana nos vamos ter uma 
reunião para definir, eu já marquei uma reunião com o prefeito Aylton, é um modelo de uma 
clinica que é a melhor clinica da América Latina, onde você encontra as pessoas em 
recuperação em Carazinho hoje, são as que foram para lá,  o índice de recuperação, você vai 
em outra clinica, se cem entrar em recuperação hoje, você vai procurar os cem daqui um ano 
você encontra de 0 a 3, nós conseguimos já de 0 a 10 em Carazinho, lá faz um trabalho com 
grupos de auto-ajuda, tem 12 dias de desintoxicação, um trabalho com família, com tudo, e eu 
sonho não é sai daqui de Carazinho,  nós temos uns convênios que eu fui junto e fiz convenio 
na fazenda São Francisco em Lajeado, na clinica central de Lajeado, onde que os familiares é 
uma dificuldade, tem que estar viajando daqui até lá, na fazenda nós não conseguíamos 
trabalhar  os familiares, só na clinica, porque a clinica nem pega se o familiar não for toda a 
semana, então vai ser muito importante porque a família vai ser tratada também, que estão 
todos doentes, vocês não imaginam, hoje eu trabalho na ala psiquiátrica, 4 horas com doentes 
mentais, alcoolista e usuário de droga direto, atendo os familiares e a cosia esta horrível, então 
isso é uma coisa muito importante para Carazinho, não é só nos pensarmos os drogados, é nos 
caminharmos na rua e ser assaltados, tu tem que botar uma grade, tem filhos, você tem um 
carro, a epidemia esta ai entende, e eu vou lutar com tudo para essa clinica sair, por cima de 
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quem for, se eu precisar botar a sociedade inteira na frente de onde for, eu vou colocar, é o que 
eu mais quero e vou fazer isso, estou trabalhando, estou dizendo para vocês que não tenho 
horário final de semana, as famílias me procurando, estou ajudando, final de semana quando 
não tenho nada o que fazer pego o meu carro e vou nas casas das pessoas que eu ajudo ver 
como é que ele esta, os que vieram da clinica, estou acompanhando, o meu trabalho não 
mudou nada, só aumentos quatro vezes mais, mas estou adorando, estou gostando muito de 
ser vereador, porque estou podendo fazer outras coisas, não só ajudar os dependentes 
químicos, ajudar outras coisas também, muito obrigado por terem me escutado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de 
hoje, especial ao meu companheiro de partido, o Veiga, Seu Diepe e a Jussara da Henrique 
Teodoro Shultz, estão ai hoje pelo motivo do meu trabalho da semana passada, onde saiu na 
imprensa que o prefeito prometeu arrumar essa rua, que vários prefeitos passaram Diepe e 
prometeram, vocês tem fechado aquela rua, tem batalhado, e nada conseguem, mas eu vou 
continuar brigando para ver se sai até a ULBRA, que ali é um desvio por essa rua para ir até a 
faculdade da ULBRA, e até os motéis que tem por ali, desviam tudo por ali, aquele poeirão nas 
casas ali, dizer para vocês, Erlei, que a parada de ônibus onde vossa senhoria pede, eu entrei 
com um abaixo assinado, peguei um abaixo assinado dos camelos, dos comerciantes ali perto, 
quase 500 assinaturas e fui conversar com o prefeito Aylton e ele se comprometeu a fazer, vai 
colocar essa parada um pouco mais para cima, deve essa semana fazer já, então o serviço esta 
feito, quanto aos banheiros na gare, eu passei 4 anos chorando e gritando aqui para fazer nada 
foi feito, vamos ver agora se tu não precise passar também, porque, mas desde que foi 
construída, Jarré,  verdade, você sabe, é testemunha que eu cansei de pedir, agora o governo 
Aylton começou agora gente, são quatro meses, de um tempo para o homem trabalhar, dêem 
um tempo , tiveram tanto tempo para construir  e não fizeram nada, e agora? Eu pedi também 
vigilantes para a gare, pedi vigilante, até hoje não tem, vamos ver se agora botam, tem um 
aparte; Vereador Erlei Vieira; eu queria dizer para o senhor vereador que eu não era vereador 
aquela época, entende, eu fazia outro trabalho, e hoje como o povo me pediu, é minha 
obrigação de vereador fazer isso; Vereador Felipe Sálvia; eu entendo vossa senhoria, não era 
vereador mas trabalhava como  cargo de confiança do prefeito e ganhava como cargo de 
confiança do prefeito, o senhor não venha se fazer aqui para mim que não adianta; Vereador 
Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador; Vereador Felipe Sálvia; não adianta,alguém 
quer aparte ai? Tem um aparte Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; só para auxiliar; 
Vereador Felipe Sálvia; não peçam muito aparte porque não posso conversar aqui; Vereador 
Rudinei Brombilla; vai ser bem breve, só para te auxiliar, que foi muito comentado, foi o 
estacionamento na Avenida Mauá, ali na frente da secretaria da educação, da Capsem, que 
também foi no governo através do transito que agora pode estacionar os veículos, que antes 
não poderia, tinha uma dificuldade o pessoal ali, só para auxiliar; Vereador Felipe Sálvia; é 
verdade, entrei eu e os colegas vereadores; Vereador Paulino de Moura; me dá uma parte; 
Vereador Felipe Sálvia; desde que eu tenha mais tempo depois; Vereador Paulino de Moura; 
e eu peço ao senhor presidente que tenha a complacência com vossa excelência que lhe de 
dois minutos a mais, eu quero dizer ao Vereador Erlei Vieira, que não é assim que funciona a 
situação, ou você vem humildezinho aqui, ou você vai pagar um preço muito caro pela tua 
soberba, então eu quero deixar bem claro, que por cima de mim a vossa excelência não 
passará, então eu quero deixar bem claro a vossa excelência porque eu não gostaria de fazer 
um embate, um debate, um bate boca aqui, porque vossa excelência como cidadão não tem 
comportamento adequado para falar mal dos outros, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; senhor 
presidente, gostaria que me mantivesse a palavra por mais uns dois minutos porque me 
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tomaram todo o tempo só em apartes; Presidente Vereador Leandro Adams; por favor 
vereador; Vereador Felipe Sálvia; eu entrei senhores vereadores, e nós temos um médico aqui 
na câmara, neste mandato, Dr. Elbio, estou preocupado com a gripe suína, na Europa o 
pessoal esta preocupado, e eu também me preocupei, mandando oficio para os Estados 
Unidos, América central, para o presidente Lula, senadores, quem trabalha com saúde neste 
pais inteiro, e mais precisamente na nossa cidade, eu não tenho que me importar com os 
Estados Unidos,  tenho que me importar com o nosso estado, com a minha cidade, a secretaria 
de saúde que se alerte, essa gripe mata, e é contagiosa, não é doutor? Então eu fiz um 
requerimento aqui pedindo para que se faça algo, e algo rápido neste sentido, somente para 
terminar o Vereador Alemão foi muito bem quando falou, nós viajamos gente, e o povo nos 
pauleia ai fora, nos pauleia quando o vereador viaja, mas nós buscamos recurso gente, nós 
vamos viajar mas trazemos recurso para a cidade, o Alemão acho que esqueceu da ambulância 
para a saúde, o microônibus para a saúde, que para ir de Caxias a Porto Alegre, creches, são 
recursos certos que a gente vai buscar, porque não adianta ficar sentado com a bunda na 
cadeira aqui na câmara, se não viajar não consegue nada, o político quer não for atrás de 
recurso não consegue nada,  e eu vou sem medo gente, sem medo, as vezes volto triste porquê  
não consegui nada, agora o político tem que ir atrás de recurso sim, eu sempre disse para 
prefeito, tem que ir, tem que viajar, tem que buscar recurso para sua cidade, e se precisar 
aprovar aqui nessa câmara viagem do prefeito, sempre eu aprovaria, porque eu acho que 
político tem que ir atrás de recurso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir os requerimentos, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos; 
convido a senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor das moções, questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; por gentileza, faltou um 
nome, eu gostaria de pedir a substituição dessa moção, porque foi acrescentado um nome de 
um outro meninos que também foi campeão do tênis em Erechim, ai não precisa fazer uma 
nova moção, então a mesma moção, acrescentando um nome a mais, por gentileza eu gostaria 
de pedir a substituição daquela moção por essa aqui que esta completa; Presidente Vereador 
Leandro Adams; o senhor registre o nome dessa nova pessoa; Vereador Paulino de Moura; 
Orlandinho Moraes da Luz, campeão na categoria terceira classe; Presidente Vereador 
Leandro Adams; OK vereador; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção nº 01 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; nº 04 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 05 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 06 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 07 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 12 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 13 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 14 Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, venho até a 
tribuna senhores vereadores para falar sobre uma moção, moção a um jovem advogado agora 
que passou no exame da ordem, eu sempre questionei, esse exame da ordem para advogados, 
porque eu acho que é a única profissão se não me engano, que precisa fazer um exame para 
tirar uma carteirinha para poder exercer a profissão, e se não me engano não existe mais outra 
profissão que precisem depois de formado fazer um exame, e não é fácil, Dr. Eugênio deve 
saber disso, 70% das pessoas que se formam em direito, tem que fazer esse exame da ordem 
para pegara carteirinha para pder advogar, e eu fiquei muito contente com esse guri, que é um 
amigo meu, além disso gente,  é namorado da minha filha, e eu estou muito contente, e venho 
como político falar porque a gente fica contente, quando vê uma pessoa querida da gente 
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passar num exame que é tão difícil, então eu venho até essa tribuna, falar dessa moção, porque 
volto a dizer, não é fácil, já enviei vários requerimentos ao longo da minha vida de político para 
o senado, para o presidente da republica pedindo para que tirasse, eu acho que não precisa 
tirar não, eu acho que tem é que deixar, colocar nos outros cursos, para engenheiro também se 
formar, fazer exame, para tudo que é profissão, porque eu acho que daí saem os bons 
profissionais, se tiver que fazer provas, deixem fazer, mas não somente para advogado, que 
façam para todos, se forma faz a prova e realmente depois vai trabalhar, era isto; 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 para que a senhora secretaria proceda a leitura do numero, autor e 
ementa dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 045/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Autoriza a contratação emergencial de instrutores para a Fundação Educacional e Tecnológica 
de Carazinho - FUNDETEC. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que 
autoriza a contratação emergencial de instrutores para a Fundação Educacional e Tecnológica 
de Carazinho – FUNDETEC; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, esse projeto já foi lido os pareceres só falta votar, o outro sim nós precisamos ler os 
pareceres, esse já foi lido na semana passada, por gentileza; Presidente Vereador Leandro 
Adams;  correto vereador, esta em votação o projeto 045/09 com os pareceres já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, proceda a leitura 
do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Relatório nº 004/09. Autor: 
Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária Março/2009. Relatório: O 
Legislativo Municipal encaminha Relatório de Execução Orçamentária referente ao mês de 
março 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 Março 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; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer, 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 o 
parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
senhora secretária proceda a votação do ultimo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 054/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito 
Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 265.264,00. O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de 
justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço a 
senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 054/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 
265.264,00. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
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favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos,  esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, em nome  da casa do povo, dessa presidência e dos dez 
vereadores queremos agradecer a presença do publico; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; 
Vereador Felipe Sálvia; somente para ficar registrado, gostaria de deixar um agradecimento a 
todos os vereadores das comissões, ai eu me incluo, que esse projeto entrou faz uma hora, 
uma hora e meia atrás, foi votado na noite de hoje, a pedido do prefeito, para ficar claro que 
esta casa vota as coisas que são necessárias, os projetos que são necessários, importantes 
para o município vota no mesmo dia, uma hora atrás que entrou, esta sendo votado neste 
momento, e aprovado; Presidente Vereador Leandro Adams; obrigado, queremos agradecer 
a presença de todos, a maior transparência na política é a presença do publico na casa do 
povo, 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 04 de maio de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
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