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Ata da Reunião Ordinária do dia 10 de agosto de 2009.............Ata 36 
 
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 10 de agosto de 2009, convido a Senhora Secretária 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; senhora secretaria, proceda 
a leitura da convocação do suplente; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
convocação 35/2009. Ao Senhor João Mafalda Suplente de Vereador do PSDB. 
CONVOCO Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
10/08/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Elbio Balcemão Esteve, por 
motivos de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, art. 11, inciso II, alínea a, desta 
Casa. Vereador Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 06 de julho de 2009, esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 06 de julho de 2009, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovada por todos, convido a senhora secretaria 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Expediente 10 de Agosto de 2009: Of. 1187/09 do Ministério Público, 
certificando os vereadores do respectivo comparecimento na audiência a realizar-se dia 
11/08, a qual tratará da nova unidade de internação no HCC, destinada ao trato da 
drogadição. Ofício discriminando os recursos do Orçamento da União pagos ao 
Município. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 1.124/09. Of. do Sindicato 
dos Comerciários em resposta a OD 1759/09. Telegrama do Ministério da Saúde 
informando a liberação de recursos financeiros no valor R4 564.901,65. Of. n.° 171/09 
do Executivo Municipal, em resposta a OD 147/09. Of. n.° 172/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OD 148/09. Of. n.° 173/09 do Executivo Municipal, em 
resposta a OD 149/09. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 983/09. Termo 
de audiência da reunião realizada hoje no ministério público acerca da realização de um 
programa de capacitação de professores e integrantes da rede para acompanhar o 
desenvolvimento das atividades escolares voltadas a prevenção e repressão ao uso de 
drogas nas escolas. Projeto de Lei n° 048/09 de autoria do vereador Felipe Sálvia, o 
qual dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária educativa 
contra o uso de droga nos grandes eventos culturais, esportivos, shows, e outros 
equivalentes realizados no município de Carazinho. Projeto de lei n 049/09 de autoria 
do vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade do executivo 
municipal, informar nos carnes de IPTU, a existência de débito anterior e dá outras 
providencias. Projeto de lei n° 050/09 de autoria dos vereadores Gilnei jarré e Elbio 
Esteve, o qual altera a redação do artigo 1° da Lei Municipal n° 6.911/09. Projeto de lei 
n° 047/09 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual determina as consultas médicas 
e exames de saúde da rede pública municipal sejam realizados no prazo máximo de 
sete dias, quando o paciente tiver idade igual ou superior a 60 anos. Projeto de lei n° 
105/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual inclui meta nas Leis Municipais n° 
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6.256/06 – PPA 2006/2009, 6.859 – LDO 2009 e Autoriza Abertura de Crédito Especial. 
Projeto de lei n° 103/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. Projeto de lei n° 104/09 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual consolida a legislação que dispõe sobre a 
instituição do Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEM. Projeto de lei n° 106/09 
de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho –CDL, abertura de Crédito Suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do legislativo para o executivo. Projeto de Lei n° 
107/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de crédito especial e 
suplementar no orçamento de 2009. Projeto de lei n° 108/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza o Poder executivo a firmar convenio para cedência de 
professores, nos termos da lei municipal n° 4.494/93, para associação de pais e amigos 
dos excepcionais – APAE. Projeto de Lei n° 109/09 de autoria do Executivo Municipal, o 
qual altera cargo e padrão. Ofício 177/09 do executivo municipal, o qual encaminha 
emenda modificativa ao projeto de lei 096/09; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações:1805/940/09, solicita operação tapa buraco na 
Av. Flores da Cunha, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1806/941/09, solicita operação 
tapa buraco na rua Guaranis, Bairro Conceição, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
1807/942/09, solicita ao executivo municipal que determine ao setor competente para 
que faça reparos no asfalto na rua Itaqui em frente ao pavilhão Comunitário, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1808/943/09, Reiterando ao Executivo para que determine ao 
setor competente a viabilidade, para firmar convênios com as Casas Lotéricas para o 
recebimento e regularização das notificações recebidas, conforme a Lei. 6.401 / 2006, 
no seu Art. 5º, que consolida o estacionamento rotativo pago em vias publicas, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1809/944/09, Solicita ao Executivo que determine ao 
setor competente para que faça o reparo do asfalto na Avenida Irineu Vicente Matheus 
próximo ao CTG. Alfredo D’Amore, Vereador Rudinei Brombilla – PP; Solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, estudos no sentido de que em 
frente a Igreja Adventista, que fica nas proximidades da “Pracinha da CRT” seja retirado 
o estacionamento exclusivo para motos, voltando a ser estacionamento para veículos, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1811/946/09, solicita colocação de tubulação na rua 
Manoel Francisco Notari, bairro Dileta, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1812/947/09, 
institui no município de Carazinho o programa terceira idade em movimento, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1813/948/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que faça a 
regulamentação do serviço de transportes de pequenas cargas, mediante a utilização 
de motociclistas, chamados as tele-entrega ou moto-frete realizados por motociclistas, 
denominados motoboys em Carazinho, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1814/949/09, 
solicita ao executivo municipal que determine a nomeação dos professores de 
educação infantil para as EMEIs, visando qualificar o serviço publico e o atendimento 
especifico a essa demanda, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1815/950/09, solicita ao 
executivo municipal que determine ao setor competente trabalhos de melhoria, 
cascalhamento e compactação em toda a extensão da rua Pe. Réus no bairro Sassi, 
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Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1816/951/09, Solicitando ao Executivo Municipal 
com urgência, que determine ao setor competente a realização de trabalhos de limpeza 
na tubulação do bueiro entupido com muita terra e areia, localizado na Rua Otto Albino 
Guerardht, frente ao nº. 371, Bairro Sommer. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1817/952/09, 1817/952/09, Solicitando ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos na Avenida 
Flores da Cunha próximo ao nº. 3.627, localizada no Bairro Broecker / Borguethi. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1818/953/09, Solicita ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalhos de recolhimento de 
entulhos verdes na Rua Rio Branco proximidades do nº. 55, localizada no Bairro Glória. 
Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1819/954/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Venâncio 
Aires,no bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1820/955/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito operação tapa buracos na Rua Ipiranga 
esquina com Rua Polidoro Albuquerque,no bairro Vargas, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 1821/956/09, Para que determine a Secretaria de Educação e Secretaria de 
Saúde de nosso município para que se estude a possibilidade de fazer palestras sobre 
o mal que causa o tabagismo em escolas, comunidades carentes e demais pessoas, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1822/957/09, Para que seja enviado oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que se estude a possibilidade de uma melhor forma de 
legalizar a condição de trabalho dos motoboys em nosso município, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 1823/958/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
o cascalhamento e patrolamento da estrada que liga o Município de Carazinho ao 
Distrito de Xadrez, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1824/959/09, Solicita ao 
Executivo Municipal que efetue trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio na 
Rua João Pessoa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1825/968/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de melhoramentos na Rua João Olaneck no bairro 
Vila Rica, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1826/961/09, Solicita para o setor competente 
que realize trabalhos de fechamento de uma vala aberta a mais de 10 dias na Rua 
Ipiranga no bairro Dileta, pois pode ocasionar acidentes, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1827/962/09, Solicitando que determine ao setor competente que seja providenciado 
com a maior brevidade possível o conserto de uma vala que foi aberta a mais de dois 
meses na Rua Carijós esquina com a Rua Tamoios no bairro Conceição, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1828/963/09, Solicitando que seja providenciado com a maior brevidade 
possível uma operação tapa buraco na rua Salgado Filho no bairro Conceição, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; requerimentos: 1829/361/09, oficio ao Diretor Presidente 
das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU 
KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja providenciada com a máxima urgência o 
conserto nos fios de iluminação pública do passeio público, localizado na RUA 
TRAVESA DOS JASMIN, no Residencial Cantares, eis que os mesmos estão caídos 
bem próximo ao chão, oferecendo risco especialmente as crianças que por ali residem 
e transitam, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1830/362/09, oficio ao Diretor 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO 
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ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja providenciada a revisão na 
iluminação pública localizada na RUA SELBACH, no Residencial Cantares, eis que 
existem 04 luminárias que estão as escuras sendo localizadas em frente a sede dos 
camioneiros/motoristas (cancha de bocha) e outra junto ao abrigo de ônibus esquina 
com a RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1831/363/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - 
ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo que 
seja providenciada a substituição das lâmpadas de iluminação publica do canteiro 
central, localizado na Av. Flores da Cunha, em frente a empresa Cavol Pneus, eis que 
as existentes apresentam defeito e estão as escuras, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1832/364/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do Senhora IRMA TEREZINHA DE MEIRA. Neste 
momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos 
dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa 
esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora 
ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares da 
inesquecível senhora IRMA TEREZINHA DE MEIRA, os nossos mais sentidos pêsames 
pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 1833/365/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de profundo 
pesar a família da Sra. ISULDINA MARCOLINA DE QUADROS, pelo seu falecimento 
ocorrido no dia 07.08.2009. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A 
VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO 
AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada da Sra. 
ISULDINA MARCOLINA DE QUADROS, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1834/366/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhora DELCI  VELEDA 
LAABS. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos 
a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da ausência e 
solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e 
que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos os 
familiares da inesquecível Senhora DELCI  VELEDA LAABS, os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1835/365/09, 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 do Senado 
Federal, aos Líderes de Bancada de todos os partidos em ambas as casas, e aos 
Lideres de Bancada da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
solicitando apoio no sentido de proporcionar aos Oficiais de Justiça o direito a 
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Aposentadoria Especial, entre outras também importantes reivindicações da classe. Os 
oficiais de Justiça desempenham função legalmente definida como sujeita a risco de 
morte, há inclusive leis que fazem referência aos riscos sofridos pelos Oficiais de 
Justiça, por isso nossa preocupação em buscar o apoio dos nobres parlamentares no 
sentido de que lhes seja garantido esse direito. Todos sabemos que para bem 
desenvolver suas funções, o Oficial de Justiça corre inúmeros riscos, trabalhando num 
ambiente diferenciado com pressões de toda ordem. No âmbito interno de trabalho, o 
Oficial de Justiça tem seus prazos para cumprir, seus plantões e seus mandados 
urgentes, e, excedido seu prazo, deve explicações das razões do não cumprimento das 
ordens, sob pena de processos administrativos. Externamente, o Oficial sofre com 
problemas inerentes à sua atividade específica, eis que, via de regra, não leva notícias 
agradáveis às pessoas, não tendo assim, como prever antecipadamente o 
comportamento da parte destinatária da ordem judicial, gerando um alto nível de 
ansiedade e agonia. Somando-se a isso há o fato de que o Oficial de Justiça trabalha 
em seu próprio veículo, e em locais com alto índice de violência, expondo-se a todos os 
riscos, seja pelo trânsito, seja pela violência urbana a que todos estamos expostos. 
Como podemos ver, o Oficial de Justiça está sujeito a todo tipo de risco, seja nos 
lugares por onde transita, seja pelo próprio enfrentamento com o destinatário da ordem 
judicial, e por isso merece sem dúvida alguma, que lhes sejam garantidos direitos 
especiais, como este da aposentadoria especial. Solicitamos então, aprovação imediata 
do projeto de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares (PLS 68/2003) que inclui 
entre as categorias que exercem atividade de risco, os Oficiais de Justiça e servidores 
efetivos que, embora não detenham a denominação de policiais ou oficiais de justiça, 
desempenham atribuições de execução de ordens judiciais ou segurança, tendo em 
vista que alguns planos de carreira adotam denominações diversas para os cargos 
efetivos que envolvam aquelas atividades, pois a aprovação desta Lei, representa o fim 
de uma discriminação injustificável a que vêm sendo submetidos os servidores públicos 
brasileiros. PS.: Com cópia a Associação dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul, 
e aos Oficiais de Justiça do Fórum da Comarca de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 1836/368/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Ministério Público Federal, com sede em Passo 
Fundo, na pessoa da Dra. Fernanda Alves Oliveira, solicitando que seja instaurado 
procedimento apto averiguar os critérios de distribuição do medicamento TAMIFLU no 
Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo do que fez o Ministério Público Federal que 
atua no Estado de São Paulo, conforme noticia amplamente divulgada na imprensa 
nacional. O pedido justifica-se, face quebra de protocolo por vários Estados da 
federação entre os quais cito o Estado do Paraná, e ainda o Município vizinho Passo 
Fundo, demonstrando que a linha adotada pelo Ministério da Saúde não vem sendo 
eficaz na guerra em desfavor do vírus H1N1, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1837/369/09, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a 
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cada um dos Deputados e Senadores da bancada gaúcha e a Deputada Luiza Erundina 
de Sousa, autora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 590/06) que dá nova 
redação ao parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal passando a vigorar com a 
seguinte redação: “ Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, 
tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa, bem como a representação 
proporcional de cada sexo dos integrantes da respectiva Casa, assegurando, ao 
menos, uma vaga para cada sexo”, manifestando nosso total apoio a aprovação 
imediata desta PEC. Somos totalmente favoráveis à aprovação desta PEC de autoria 
da nobre Deputada Luiza Erundina de Souza, em razão de que consideramos este 
instrumento importante para garantir a participação feminina na organização da Câmara 
e do Senado. Apesar das mulheres serem a maioria dos eleitores, ainda são em um 
número muito reduzido no Congresso. Neste sentido, esta Proposta de Emenda 
Constitucional instituíra um novo princípio a ser respeitado no funcionamento do Poder 
Legislativo: a proporcionalidade de cada sexo. Tratando-se de mais uma significativa 
vitória  ao longo de uma caminhada complexa e difícil, num cenário marcado pelas 
desigualdades, pela supremacia de gênero e pela ainda baixa participação feminina nas 
instâncias de decisão do país, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1838/370/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em 
plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Secretario de Saúde do Estado Osmar 
Terra e ao Secretario de Saúde Municipal Dr. Pedro Sant’ Ana de Moraes, solicitando 
que seja estudada a possibilidade da instalação de um Hemocentro ou um centro 
municipal  de coleta de sangue em nossa cidade. Justificativa: Devido ao grande 
número de pessoas de boa fé que tem se dirigido a minha pessoa procurando soluções 
cabíveis para facilitar a doação de sangue, temos que dar o devido valor a esta 
reivindicação, incentivando a população carazinhense a doar sangue de forma mais 
fácil; tendo presente um centro municipal de coleta de sangue ou hemocentro em nossa 
cidade. Pois hoje em dia o cidadão carazinhense que deseja doar sangue precisa se 
deslocar até a cidade de Passo Fundo,o que é considerado uma dificuldade para 
muitos, pois para trabalhadores um dia inteiro é perdido em função dessa causa. Temos 
a certeza de que em breve nossa população terá o pedido solucionado de uma melhor 
forma possível, pois uma causa nobre como esta merece a devida atenção por parte de 
todos, considerando que o ato de doar sangue é uma maneira simbólica de doar vida. 
Conforme reportagens em anexo, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1839/371/09, O 
Vereador abaixo assinado requer ao Sr. Mário Santa Maria Júnior, Superintendente dos 
Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul – SUSEPE, a possibilidade de renovar o 
veículo da SUSEPE de Carazinho. Tal solicitação se justifica pelos inúmeros problemas 
mecânicos que vem ocorrendo com veículo atual, sendo incontestável a necessidade 
de renovação da frota para melhor atendimento em nosso município, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 1840/372/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de 
profundo pesar a família da Sra. ISULDINA MARCOLINA DE QUADROS, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 07.08.2009. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A 
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RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, 
VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família 
enlutada da Sra. ISULDINA MARCOLINA DE QUADROS, nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; 1841/373/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor GARIBALDI GOULART. Nosso amigo 
Garibaldi, foi por longa data presidente da nossa Eletrocar, presidente do Clube 
Comercial, homem público e empresário bem sucedido, tendo ainda ao longo de sua 
vida prestado relevantes serviços a nossa comunidade, com certeza será sempre 
lembrado com carinho por aqueles que tiveram o prazer de contar com sua companhia. 
A todos os familiares e amigos do inesquecível Garibaldi Goulart, nossos sinceros 
sentimentos pelo infausto ocorrido.“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá.”   Jô 11, 25-26; Vereador Felipe Sálvia - PDT; moções: 1842/329/09, ofício a 
EMPRESA GLÓRIA, na pessoa do Diretor DEOLINDO CAPITANIO, enviando em nome 
do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS pela 
conquista do CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA na modalidade duplas, ocorrido 
nos dias 03 e 04 do corrente mês, onde a mesma sagrou-se CAMPEÃ vencendo a 
EMPRESA TW TRANSPORTES, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1843/330/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho a Empresa Glória, na pessoa de 
seu Diretor Senhor Deolindo Capitâneo, e aos Senhores Marcelo Grazel e Emerson 
Schneider, que são a dupla de bochófilos que conquistou o titulo do Campeonato 
Municipal de Bocha, na modalidade duplas, representando a Empresa Glória, nas finais 
que foram realizadas nos dias 03 e 04 de agosto.  Cumprimentando a equipe campeã, 
estamos desta forma estendendo nossos cumprimentos a todas as equipes 
participantes, que somaram um total de 16 equipes. É ainda importante salientar que a 
cada ano esta competição vem revelando grandes atletas, que com dedicação vão 
aprimorando suas qualidades neste esporte, fato que se comprova na realização deste 
campeonato, pois a equipe vencedora venceu nada menos que a equipe da qual faz 
parte o Sr. Milton Schmitz da TW Transportes, que recentemente conquistou um prêmio 
internacional de Bocha, representando nosso município. Encaminhamos então, 
também, nossos cumprimentos a equipe vice-campeã, TW Transportes na pessoa dos 
Sr. Milton e do Sr. Higino da Rosa, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1844/331/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
a todas as Escolas da Rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino de Carazinho e 
ao Campus da UPF e ULBRA, cumprimentando a todos os alunos pela passagem do 
Dia do Estudante, que será comemorado amanhã, dia 11 de Agosto. Na sociedade em 
que vivemos, onde está tão presente a subjetividade, o individualismo e a ética, tende-
se a valorizar muito aquele que se sobressai em competência, dentro de um sistema 
produtivo e competitivo, se esquecendo das demais expressões da pessoa humana, e 
assim, ao priorizarmos resultados, infelizmente, idealizamos apenas a busca pela 
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excelência, por isso se estuda, se trabalha, se cria patrimônio, se busca o viver bem. A 
pessoa humana é um ser que vai ao longo de sua vida, fazendo suas escolhas e em 
certo tempo vai se personalizando, ampliando sua visão de vida.  A escola tem 
fundamental importância no preparo dessa pessoa, por isso a educação é um processo 
lento e tão exigente. Sabemos que a escola propõe o domínio de habilidades tendo um 
sistema de avaliação que exige resultados, mas sua missão transcende o simples saber 
fazer. Na escola, o aluno também é convidado a ser, a vivenciar valores (paz, justiça, 
respeito, amizade, solidariedade,...) e, sobretudo, a construir o seu projeto de vida. O 
jovem estudante deve em sua jornada buscar saber e fazer, sendo, sobretudo, humano, 
convivendo em harmonia com os seus colegas e educadores, indo além do simples 
domínio de conteúdos, do chegar no horário, do executar tarefas de aula, pois a escola 
ainda não deixou de ser o espaço de convivência, de realização de sonhos, do 
exercício do pensamento, da criatividade, da iniciativa, da inovação, da consciência 
ética e da auto-estima elevada, é nela que se partilham dons, qualidades e também se 
aprende. Esperamos que jamais se perca a consciência desta etapa bonita da vida, 
onde como estudantes buscamos a excelência, ampliando relações, não desistindo, 
acreditando nos nossos talentos, somando amizades, vivendo valores. A vida estudantil 
sem dúvida alguma é uma fascinante aventura, onde se vive momentos exigentes, 
conquistas memoráveis, superação, visão de futuro, realidade, interação, 
autoconhecimento. Sabemos o quanto é difícil ser estudante em nosso país, muito 
embora seja fascinante e inesquecível esta fase em nossas vidas, especialmente em 
razão do pouco investimento nas escolas. Motivos não faltam para o estudante desistir 
da escola, por isso o êxodo escolar é ainda tão grande. É um privilégio de poucos 
concluir o ensino fundamental, o médio e, mais ainda, chegar à faculdade. O futuro do 
nosso país está nas mãos de crianças e adolescentes que serão nossos profissionais 
de amanhã. Se não há um incentivo para que esses estudantes cursem boas escolas, o 
futuro da nação está comprometido com o fracasso. Ter acesso à escola, em qualquer 
nível é um direito sagrado de todo cidadão brasileiro. Queremos neste dia, que é 
somente seu, cumprimentar a todos que se dedicam aos estudos, por isso recebam o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, pois acreditamos que o destino da 
sociedade está na mão de vocês, pessoas sonhadoras, não importa a idade, mas que 
buscam através do aprendizado um futuro melhor, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
1845/332/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho parabenizando todas as Escolas Estaduais, Escolas Municipais e Colégios 
particulares do nosso município, pela passagem do Dia do Estudante a ser 
comemorado em 11 de agosto de 2009. A você estudante, é quem pode considera-se 
uma pessoa muito batalhadora. Uma pessoa que batalha todo dia, à busca de mais 
conhecimento a cada instante. Alguém, que luta para alcançar seus objetivos, sem 
nunca ter pensado em desistir. É como se essa palavra não existisse no seu 
vocabulário. Nossos parabéns a todos os estudantes do nosso município. Estudante 
não tem idade, o importante é que cada pessoa um dia já foi ou vai ser um verdadeiro e 
eterno estudante, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1846/333/09, O Vereador abaixo 
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assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício a Diretoria da 
OAB – Subseção Carazinho e a cada um dos advogados, membros desta entidade, e 
aos Cursos de Direito da UPF e ULBRA campus Carazinho, cumprimentando-os pela 
passagem do Dia do Advogado, que será comemorado amanhã, dia 11 de Agosto. “O 
advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”, possuindo assim conforme 
o que prevê o artigo 133 da Constituição Federal a missão de atender aos interesses da 
sociedade. A profissão de advogado é bastante controvertida, muitos a elogiam e 
muitos a condenam, porém, é a única que consta em nossa Constituição Federal, como 
um dos pilares da Justiça e indispensável à sua administração. Ao escolher esta 
profissão, o Advogado tem que estar preparado para muitas vezes não ter reconhecida 
sua capacidade, mesmo “dando seu sangue” por uma causa, pois o cliente sempre 
achará que, afinal, era um direito dele, e quando não obtiver o sucesso esperado, saber 
que a culpa sempre será do Advogado, não importando a dificuldade da própria causa e 
os elementos que a compõem. Essa “ingratidão” não deverá, no entanto, ser motivo de 
desgosto, pois deve também constar nas habilidades deste profissional o saber lidar 
com esta situação da melhor forma, em contrapartida sempre haverá as exceções que 
trarão a satisfação e o orgulho de ser um Advogado. Infelizmente, assim como em 
tantas outras profissões, nesta também há os profissionais que contribuem para a má 
visão que muitos têm do advogado, pois agem irresponsavelmente, pensando apenas 
nos lucros, sem se importar com a moralidade ou a integridade dos seus atos. Isso, 
porém, não interessa àqueles que tomam sua profissão como a demonstração da 
manifestação do que há de melhor em si, pois dentro da sua atuação profissional ou de 
suas habilidades em qualquer atividade, está a manifestação da própria vida. Um bom 
advogado cumpre com suas obrigações e têm dentro de si a percepção e a consciência 
dos requisitos dignificantes que são necessários à sua atuação, sendo além de um bom 
profissional, um bom ser humano. Recebam o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal, que muito orgulha-se em poder homenageá-los neste Dia. “Ser advogado é 
ser bom, quando necessário. Ser justo, sempre.Ser intransigente com a injustiça e a 
ilegalidade.Ser solidário com o inocente e ser duro com o infrator....”, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1847/334/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho parabenizando a Subseção de Carazinho da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, na pessoa do Senhor Presidente Luciano Hillebrand 
Feldmann, pela passagem do Dia do Advogado a ser comemorado em 11 de  agosto de 
2009. Nossos parabéns ao Poder Judiciário, sendo o Estado de Direito. Sem ele a 
democracia seria imperfeita. O verdadeiro direito é aquele que anda de mãos dadas 
com a justiça social e com a realidade. Direito é a ciência das normas que regulam as 
relações entre os indivíduos na sociedade. Quando essas relações não funcionam 
dentro das normas estabelecidas, entra o trabalho do advogado, que é o de nortear e 
representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1848/335/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
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Carazinho parabenizando a Escola Informaticon Cursos e Vídeo Aulas, na pessoa do 
Prof. Néri Neitzke, manifestando os nossos cumprimentos ao comemorar 15 anos de 
atuação em nosso município, educando, qualificando e profissionalizando cidadãos do 
mundo junto com aqueles que fizeram essa visão tornar-se realidade não é tarefa fácil, 
mas certamente com alunos, pais, professores e funcionários comprometidos à 
promoção do crescimento, do progresso e da excelência da Escola, construindo uma 
comunidade que incentiva o desenvolvimento integral dos indivíduos. Desejamos 
sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1849/336/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho parabenizando o Secretário do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais - 
Sedai, na pessoa do Sr. Márcio Biolchi, pela intermediação junto a Central de Doações 
do Estado do Rio Grande do Sul pelo deferimento da solicitação feita pela Associação 
dos Moradores do Bairro Sassi de Carazinho. Recebendo cobertores, agasalhos e  
gêneros alimentícios a serem doados para a comunidade carente do bairro que vem 
enfrentando grandes dificuldades para combater o frio e a fome, principalmente das 
crianças. E também parabenizando a Empresa TW Transportes, na pessoa do Senhor 
Presidente Milton Schmitz, pela parceria firmada em prol da entidade, especialmente na 
realização do transporte das doações vindas de Porto Alegre até a sede da entidade 
beneficiada. Nossos parabéns a todos e demais colaboradores pela participação da 
vida comunitária, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1850/337/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício aos 
Restaurantes, Pizzarias, Bares e Casas de Show de nossa cidade, cumprimentando a 
todos os Garçons pela passagem do seu dia, que será comemorado amanhã, dia 11 de 
Agosto. A profissão de garçom é uma das que mais fazem parte da cultura popular. O 
atendimento, quase sempre personalizado, faz com que o garçom se torne, em alguns 
casos, um personagem folclórico de bares e restaurantes. Alguns proprietários os 
consideram parceiros, amigos e outros simplesmente meros funcionários, mas o fato é 
que, sem uma boa equipe de garçons, nenhum estabelecimento deste setor conquista o 
sucesso. Essa é uma das poucas profissões em que se avalia o profissional ao 
contrário, ou seja, quanto menos ele for notado, melhor estará fazendo seu serviço. Não 
chamar atenção, nesse caso, não é desmerecimento, é competência. Ter técnica é 
importante, mas o que vale mesmo é o atendimento afetuoso, é preciso também ter 
sensibilidade, perceber quando e como se aproximar, ser atencioso sem ser chato, 
enfim, tem que ser "legal", sem ser inconveniente. Sem contar que, nessa profissão, o 
bom humor é fundamental. Recebam vocês, amigos Garçons, que se desdobram no dia 
a dia para contribuir no sustento de suas famílias, o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em homenageá-los neste Dia, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo das 
bancadas não teremos hoje o intervalo regimental, grande expediente com a palavra da 
tribuna do povo, Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; não se 
assustem que é rápido, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, 
pessoal da imprensa, pessoas aqui presentes, vou apresentar rapidinho o projeto das 
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academias para terceira idade, estou entregando uma pastinha para cada vereador, 
não é a toa que estou apresentando uma indicação de projeto hoje, porque hoje 
completam 30 dias que eu entreguei um oficio ao senhor prefeito solicitando que ele me 
concedesse uma audiência, minha, do Vereador Grandó com o presidente da UNIMED, 
então como hoje completou 30 dias sem a resposta do documento que eu encaminhei 
para ele então resolvi trazer aos meus colegas, aos meus pares, para ver se o pessoal 
da situação, meu companheiro de partido que já havia conversado comigo, conseguem 
pelo menos intermediar essa audiência para que ele me receba, assim como o 
presidente da UNIMED, junto com a documentação que vocês estão recebendo dentro 
tem um cd, tem toda explicação do funcionamento e tem uma carta do dia 10 de agosto 
de 2009, hoje, assinada pelo presidente da UNIMED, garantindo a aquisição das duas 
academias, vinte e um mil reais é o custo de cada academia, então nós teríamos 
quarenta e dois mil reais a disposição para a implementação das academias, o projeto é 
simples, o projeto funciona na verdade, os idosos teriam atendimento nos postos de 
saúde, uma avaliação prévia, e depois um encaminhamento com uma equipe que seria 
formada pela prefeitura, dois professores de educação física e alguns estagiários, esse 
projeto vem funcionando no Brasil inteiro, sito no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, 
Gramado, Lajeado e mais algumas cidades, mas é um projeto hoje que esta no Brasil 
inteiro, tem dado resultado nos municípios que foi implantado reduziu 30% numero de 
consultas de hipertensos, diabéticos, enfim, da procura de medicamentos nos postos de 
saúde, vou passar um vídeo rápido para vocês, dentro da pastinha tem toda a 
explicação do funcionamento e do que são as academias, obrigado; (apresentação de 
vídeo); só para completar, eu entrei em contato com o prefeito de Maringá, ele foi 
reeleito com 78% dos votos, em pesquisa deu opinião de como principal projeto da sua 
administração foram escolhidas as ÁTIS, então é um projeto que vem dando certo em 
todos os locais que ele é implantado, não tem porque não dar certo no município de 
Carazinho, quero reforçar mais uma vez que o dinheiro existe, o recurso esta 
disponível, o investimento do município seria ceder o locar, e a camada de dois ou três 
centímetros, se não me engano, de concreto para fixar os equipamentos, o resto a 
gente tem, que são professores de educação física e os médicos dos postos, com 
certeza; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Eugênio Grandó só uma perguntinha,já tem 
um calculo de quanto será o gasto desse projeto, todo o recurso vem da UNIMED, são 
quarenta e dois mil reais, vinte e um mil reais cada academias; Vereador Felipe Sálvia; 
e o município? Vereador Eugênio Grandó; município o investimento é só ceder o local 
e dois centímetros de concreto, mais nada; Vereadora Sandra Citolin; Vereador 
Eugênio Grandó, eu quero sugerir a inclusão das APEs também, as APEs são 
aparelhos para os deficientes físicos, então no mesmo espaço em que usa esses 
aparelhos, podem ser colocados também aparelhos para os APEs; Vereador Eugênio 
Grandó; com certeza, não tem problema nenhum a inclusão; Vereador Rudinei 
Brombilla; um aparte colega vereador, tive conhecimento desse projeto, você me 
deixou uma cópia, eu quero aqui reforçar, aqui na casa, até para ficar registrado, como 
vereador e líder do governo da administração, estarei levando, reforçando e me 
comprometendo aqui com vossa senhoria para nós marcar essa audiência com o 
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prefeito juntamente com o presidente da UNIMED de Carazinho; Vereador Eugênio 
Grandó; obrigado a todos pela atenção, desculpa se foi um pouco longo, mas é que é 
um projeto que eu considero de cunho importante, um projeto que o recurso já esta 
disponível, que é de fácil implantação no município, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; antes de passar a palavra a Vereadora Sandra Citolin que esta 
inscrita também no grande expediente, eu me obrigo a fazer um comentário sobre a 
cidade de Maringá, a GIAL tem uma filial em Maringá, e há três anos atrás minha irmã 
se mudou para lá, para instalar a filial, ela alugou um apartamento, e já estava morando 
há quatro ou cinco meses e não vinha a conta de luz, daí ela foi atrás antes que 
cortassem a luz dela, e ela foi informada lá pela companhia de energia de Maringá, que 
até 100KWA ela não paga energia, então realmente o município de Maringá nos traz 
dois exemplos importantes, até 100 KWA o cidadão não paga energia, e agora esse 
projeto que é marca do governo deles, segundo nosso colega Grandó trouxe, com a 
palavra Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
colegas vereadores, assessores, eu gostaria de oferecer aos senhores em nome de 
todas as mães, companheiras, esposas, uma homenagem aos senhores que são pais, 
pela passagem do dia dos pais, aqui hoje os senhores representam os pais da 
população carazinhense, então eu gostaria, a mensagem ela é rápida também, de que 
os senhores a lessem, e fica então a mensagem da Câmara de Vereadores a todos os 
pais de Carazinho começando pelos senhores, (apresentação de mensagem utilizando 
o data show); só um pouquinho aqui, não muda ainda, são histórias de uma criança e 
todos nós temos filhos com idades diferentes, mas que todos viveram, então 
acreditamos que o pai, ele é realmente, peça fundamental para a educação dos filhos, 
na hora do limite, na hora da autoridade, na hora do afeto também, na hora do colo 
também, e nós temos também, e sabemos que muitas mães são pai e mãe, então 
duplamente elas são aquilo que o pai representa, (continuação da apresentação); então 
certamente nós temos lá em casa, o nosso alemão, a nossa alemoa, a nossa negra, o 
nosso negrinho, a minha vidinha, o meu lindinho, a minha lindinha, e isso não faz 
somente uma grande diferença na nossa vida, mas faz uma grande diferença na vida 
deles, então essa homenagem aos pais, até pelos encaminhamentos de requerimentos 
e moções que a gente enviou hoje, eu quero dizer a todos os pais, que realmente a 
educação, escolher caminhos, essa construção, de um ser, de uma pessoa, de uma 
pessoa humana, como um requerimento fala ali, ela diz muito com essa educação e 
com esse carinho e ensinamento que os filhos recebem de casa, tem uma mensagem 
que diz assim, que um  navio em alto mar, sofrendo uma tempestade muito forte, onde 
todos estavam atribulados para vencer a tempestade, ouviram a voz de uma criança 
rindo a gargalhadas, e alguém da tripulação foi até ela e perguntando bravamente, 
disse para ela, mas o que é que você esta rindo? Você não esta vendo que a gente 
esta afundando? E o navio esta aqui nos atirando de um lado para o outro, a gente bem 
louco e você ai dando gargalhadas, ele simplesmente olhou para essa pessoa e disse 
assim: não tenho medo, e você também não deveria ter, porque é meu pai quem esta 
no leme, então, pai, é isso, é força, coragem, é determinação, pai é herói para o seu 
filho, então feliz dia dos pais passado, mas que possam vocês pais serem pais todos os 
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dias, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador 
Erlei Vieira; Senhor Presidente, a todos os vereadores, quero cumprimentar e a todos 
que se encontram na casa, bom, queria parabenizar em primeiro lugar a prefeitura de 
Carazinho por fazer a prefeitura contra o crack,  só que eu fui lá, eu queria falar do 
COMEN um pouco, o COMEN quando começou em Carazinho não tinha nada sobre 
drogas, então tudo que eu tem hoje em Carazinho, se tiver CAPSI, se tem a banda vida, 
se tem Yacamin, tudo que tiver em Carazinho, se tem CAPS, se tem a ala psiquiátrica, 
é por causa do COMEN, eu estive lá, e só foi convidada a brigada militar e aquela 
cavalaria que fez a campanha contra o crack,  e o COMEN não foi convidado, eu achei 
uma falta de respeito, porque eu trabalhei lá 11 anos e eu acho que o primeiro órgão 
que tinha que ser convidado era  o COMEN, liguei na hora, porque vocês não vão vir? 
Liguei para a presidente do COMEN, ela disse: nós não fomos convidados, então achei 
uma falta de respeito com essa entidade que hoje tudo que esta acontecendo em 
Carazinho, esse movimento, essa loucura, que todo mundo quer, que todo mundo vai, é 
iniciativa do COMEN, e queria também colocar, o Vereador Felipe Sálvia quis saber 
como foi lá na São Lucas, assim, o veneno foi tão grande lá, Felipe, que tu não imagina, 
cheguei lá estavam preparados, mas como diz o outro, não tenho medo, fui lá, encarei 
todo mundo, eu me criei dentro daquele bairro, eles me conhecem muito bem, e assim, 
o secretario da educação, o Jairo, ele cruzou por cima de mim, usou a falta de respeito 
pela minha pessoa, porque ele sabe que eu tenho um projeto a dez anos lá dentro 
daquele bairro, naquele pavilhão que tem lá, e ele foi lá, não sei com autonomia de 
quem, dizer que ele vai deixar a creche lá, que ele não vai tirar de lá, que via abrir um 
ensino fundamental, lá dentro, para que enganar o povo de lá, pra que enganar se 
estou sabendo que a creche da Santo Antonio vai abrir agora e vai vir todo mundo para 
ali, tu acha que o prefeito vai investir lá? O cara vai lá e fica prometendo coisas, tipo 
colocando o povo contra, será que ele não tem um filho, um dia ele não vai ter um neto, 
sei lá? Quem tem dentro da família sabe o que é, entendeu é uma coisa que estou 
lutando há dez anos, ele nunca, apareceu semana passada, nem sei se vai durar três 
meses ainda porque não tem competência, agora eu nunca falei de ninguém aqui, 
nunca, agora, não vem falar de mim, não vem falar de mim lá, cruzar por cima de mim, 
entendeu? Porque todo mundo sabe que lá estou lutando há 11 anos, entende, 11 anos 
estou lutando para ter uma clinica lá, e vai uma pessoa lá e diz que vai deixar a creche 
lá, começou anteontem na prefeitura, esperou eu sair ainda, se eu estivesse lá ia dar 
merda, desculpa a palavra, mas a gente se irrita, entende? É um negocio que todo 
mundo quer,  todos vocês querem, mas a pilha foi muito grande lá; Presidente 
Vereador Leandro Adams; com a palavra o Vereador João Mafalda; Vereador João 
Mafalda; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhoras, senhores,  acho que 
esta mais para senhores, esta pouca gente hoje no plenário, mais a imprensa, nos 
prestigiando, quero me reportar, no ultimo sábado ai teve, eu digo o nosso deputado, 
Getulio Ubiratan em Carazinho, fazendo uma homenagem a mãe dele, 82 anos de 
idade que esta completando, a gente foi convidado, algumas autoridades, infelizmente 
alguns não puderam comparecer, mas quero dizer que foi uma noite bastante grandiosa 
até porque veio um deputado federal também da Bahia, Dr. Odorico, que trouxe 
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algumas mensagens para nós, isso é muito importante porque esta levando o nome de 
Carazinho, a representação, e um cara que nem o Getulio,  que saiu de Carazinho 
como Radialista, enfrentou uma batalha muito grande ai fora, tem que ter cabelo no 
peito, e o cara fez tudo isso, foi vereador no Espírito Santo, depois não se reelegeu, 
voltou, foi para a Bahia, se elegeu deputado estadual, e eu acho que vai se reeleger de 
novo com uma votação grandiosa, até porque ele tem um programa de rádio, de 
televisão na Bahia, e esta levando o nome de Carazinho, quero parabenizar também a 
Vereadora Sandra Citolin, ela homenageou o dia dos pais, e o Jarré dizia, o Mafalda 
esta chorando, mas eu não chorei, mas tive vontade, de alegria, porque eu sou um 
homem separado, mas moro com meus três filhos, um esta terminando a faculdade no 
ano que vem, a outra faz medicina, esta no quarto semestre e a outra estuda no La 
Salle, e eu me sinto pai e mãe, embora eu tenha uma fama de meio boêmio, mas estou 
com meus filhos e procuro manter e dar educação no melhor que posso, então a gente 
faz o que pode, e a gente fica bastante emocionado, mas eu também queria me 
reportar e eu não costumo levar as coisas para casa, e até fiquei meio chateado, nosso 
amigo Grandó, falou alguma coisa ali no meu ouvido e eu não gostei, então vou me 
expressar, porque é o grande expediente, é livre não é? Eu me reportei, nada contra o 
projeto de terceira idade, muito importante, eu só falei que eu acho que teria, isso é 
democrático, coloca no plenário em votação se querem ou não querem o grande 
expediente, mas claro, isso é um projeto importante, a gente vai, não vai ter nada 
contra, então vai se manifestar, mas daí ele falou alguma coisa, chegou agora e já esta 
mandando, eu não cheguei agora, não é porque eu sou suplente, e eu nem preciso 
disso aqui, eu só estou aqui porque eu gosto de estar aqui, e represento uma boa 
parcela da população, eu não cheguei hoje, Dr. Grandó, eu cheguei em 96, o senhor 
tem 30 sessões, eu tenho mais de 300 sessões dentro dessa casa, já tenho minha foto 
naquele quadro que não é fácil, já fui seu chefe dez dias na prefeitura, que poucos 
vereadores ocuparam a prefeitura, então me sinto em casa, mas de antemão, quero 
deixar um abraço a todos, feliz dia dos pais para todo mundo, e se Deus quiser a gente 
continua fazendo um bom trabalho por Carazinho, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, Sr. Silveira, Vereador 
João Mafalda, continua um vereador combativo, um vereador sincero, dizer que a casa 
hoje esta vazia até porque nós fizemos um requerimento onde enquanto tiver esse surto 
dessa gripe, nós vamos fazer as sessões sem publico e sim só com a imprensa, 
Vereador Eugênio Grandó, quando eu tiver que debater com a vossa excelência eu 
gostaria que fosse debatido junto ao meu partido, e junto a nossa bancada, eu não vou 
discutir contigo aqui na tribuna, gostaria muito, só peço encarecidamente que não 
provoque para isso, se provocar tu vai ver o quanto essa bancada vai se espedaçar, eu 
não queria isso, estou mostrando que não quero, estou lhe dizendo que não quero, não 
vou, e toda a sugestão que a vossa excelência tiver, vamos discutir lá na bancada e de 
lá da bancada nós vamos sair daqui acertado, Vereadora Sandra Citolin, quero assim 
lhe parabenizar porque eu também fiquei extremamente emocionado com a vossa 
homenagem, mas essa homenagem, ela vai terminar aqui e agora, porque eu entendo 
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que nós temos que viver aqui nesse poder em harmonia, em comunhão, mas eu não 
vou conceber de que fique jogando só para a torcida, o que eu quero dizer com isso? 
Na segunda-feira passada, eu pedi para vossa excelência, para o Vereador Erlei Vieira, 
o Vereador Elbio Esteve, que fossem até o hospital para que nós pudéssemos saber o 
que esta acontecendo com a nossa saúde no nosso município,  e o que a vossa 
excelência fez? Para dizer para mim, Vereador Paulino de Moura, a reunião foi dessa e 
dessa forma, aconteceu isso e isso, eu estou até agora sem saber o que aconteceu 
nessa reunião, se fizeram um acerto, se não fizeram um acerto, esta morrendo gente ai 
as pampulhas, a vontade, ontem morreu mais três, não sei se é de gripe suína ou não 
é, nós temos que parar e pensar o seguinte, que nós viemos aqui para legislar e não 
para jogar para a torcida, a torcida vai ter sim o nosso jogo, vai ter o nosso gol, sim, 
mas estamos tratando com a situação de doença onde não foi dado resposta a esse 
vereador e acredito que não foi dada resposta para essa casa, então quer dizer, o que 
nós precisamos fazer para nós delegar poderes para uma comissão de saúde,  para ir 
lá saber o que esta acontecendo, para ir lá dizer o que aconteceu com os médicos, se 
foram contratados, se não foram, e me parece que não estão nem trabalhando ainda, 
isso é preocupante, isso não dá para deixar, temos medicamentos ou não temos? Nós 
estamos dando medicamento para pessoas que precisam ou não estamos dando? 
Porque cada vez morre mais, esse pai denuncia, denuncia que esteve em todas as 
instituições e não conseguiu salvar o seu filho, sempre mandaram para casa, sempre 
mandando para casa, e nós vamos ficar aqui a mercê disso? O que houve? Agora vão 
vir me dizer, não houve isso, houve aquilo, mas pelo amor de Deus Senhor Presidente, 
tinha que se fazer um relatório dessa reunião, colocada em pauta, lido em plenário para 
mim saber, para os demais saberem, para a imprensa saber, e não foi feito isso, então 
assim, pelo amor de Deus, eu imploro, eu também estou mudando, eu também quero 
mudar, tanto é que eu disse para o Eugenio, eu não quero brigar aqui nessa tribuna 
com o Eugenio, porque eu acho que nós vamos nos dar bem, mas eu preciso que a 
população tenha uma resposta, o que foi que houve lá, com os médicos? Os médicos 
disseram que não vão fazer, vão fazer, nós votamos uma coisa aqui, para determinar 
que houvesse um ambulatório e não uma situação de baixa e eu não sei de nada, e as 
pessoas morrendo, eu estou apavorado, não vou mentir, sou um homem forte, um 
homem cheio de saúde, mas eu estou apavorado, porque essa gripe esta pegando todo 
mundo, então pelo amor de Deus, digam para a imprensa, digam para os vereadores, o 
que se decidiu lá, e quero dizer e pedir a colaboração da Vereadora Sandra Citolin, que 
tem um bom transito com o governo, tem um bom transito com o Marcio que eu acho 
uma pessoa sensacional, o deputado, me ajuda Rudi, Pedro Westphalen, conseguiu na 
consulta popular de 2007 um valor de noventa e quatro mil reais, para equipamento 
para o nosso hospital, e nós temos que aproveitar o Marcio e pedir que libere esse 
noventa e quatro mil, tem mais cem mil para o meio ambiente, nós precisamos da força 
do Marcio mais uma vez, mas eu peço encarecidamente, pelo amor de Deus, eu 
também sou jogador, eu também sei jogar, mas esse momento não é um momento de 
jogo, é um momento que estão morrendo pessoas claramente, nós temos lá no nosso 
hospital oito mortes, pelo amor de Deus, oito mortes, não sei quantas é da gripe, eu não 
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sei, não vou afirmar, não vou ser leviano, mas nós temos que achar uma solução para 
isso, porque Passo Fundo consegue administrar o Tamiflu para todos, para aquele que 
sentiu o sintoma, ou não sentir, porque nós vamos esperar e dar um comprimido, da 
outro daqui dez horas, dá outro daqui cinco horas, pelo amor de Deus gente, vamos 
achar a solução para que isso acabe, pelo amor de Deus, eu sei jogar, jogo muito bem, 
mas nós não podemos somente jogar para a torcida, nós temos que trazer solução, sim 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte vereador, só para 
deixar claro, Vereador Paulino de Moura, que esse recurso da consulta popular quem 
conseguiu para Carazinho foi a comunidade carazinhense, e não o deputado Pedro 
Westphalen, Pedro Westphalen não conseguiu nada para Carazinho até hoje, isso foi a 
comunidade carazinhense; Vereador Paulino de Moura; colega Gilnei, discordo de 
você; Vereador Gilnei Jarré; posso concluir? Vereador Paulino de Moura; não, 
discordo porque ele foi lá como líder do governo e conseguiu a liberação do recurso, ele 
pode não ter sido votado; Vereador Gilnei Jarré; esse recurso esta acordado desde 
2007, pago em quatro parcelas toda a divida dos governos passados, então esse 
recurso, pedindo ou não pedindo, ele ia sair normalmente; Vereador Paulino de 
Moura; o importante Vereador Gilnei Jarré, é que saiu o recurso, se foi o Pedro, se foi o 
Paulo, se foi o João, se foi o Nestor, não me interessa, eu para mim não tem partido, 
esta lá o recurso liberado que estava bloqueado, estava bloqueado esse recurso, agora 
sim, através da governadora Yeda e através de um pedido do Pedro Wstphalen que foi 
liderado, presidente o senhor me perdoa eu ter ultrapassado o tempo, eu não estou 
aqui para crucificar ninguém, não estou para prejudicar ninguém, mas eu não concebo 
uns colegas vereadores, fazer a audiência que fizeram, para mim, oficialmente, 
ninguém me disse nada, nada; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega 
vereador; Vereador Paulino de Moura; um aparte; Vereador Rudinei Brombilla; 
desculpe interromper ai mais como líder do governo fui convidado na ultima sessão, o 
Dr. Elbio não se encontra presente aqui, colega Vereador Erlei Vieira não esteve 
presente na reunião, são as três pessoas que são membros da comissão de saúde, 
Vereadora Sandra Citolin, Vereador Erlei Vieira e o Vereador Elbio Esteve, eu fui como 
convidado, e nós tivemos uma reunião lá, na terça-feira de manhã, e juntamente com a 
equipe do HCC, Hélio Lutz e o Dr. Werner, e eles nos garantiram que o medicamento 
não esta faltando na cidade e não vai faltar, a questão do relatório, motivo de viagem, 
que a gente teve que fazerem na qual você foi junto, presente comigo, eu e a 
Vereadora Sandra Citolin, nós ficamos de sentarmos juntos e fazer um relatório e 
passar para todos os vereadores, como eu não estava na cidade eu não pude sentar 
com a vereadora, mas, vamos fazer esse relatório e passar para os dez vereadores 
para saber o que esta acontecendo, mas o que o Doutor disse que não estava faltando 
atendimento, e final de semana veio a resposta ao contrário, esta faltando sim no HCC 
as pessoas com a gripe A; Vereador Paulino de Moura; Vereador Rudi, para mim você 
não existe, para mim você é incompetente  porque você foi convidado, então se você foi 
viajar, problema é teu, o relatório não é você que tem que fazer, é a Vereadora Sandra 
Citolin, o Vereador Erlei Vieira e o Vereador Elbio Esteve, então assim a tua opinião 
para mim pouco vale, porque você não foi pedido por mim para que você fosse lá no 
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hospital, eu pedi e citei os nomes da Vereadora Sandra Citolin, do Vereador Erlei Vieira, 
me perdoa Vereador Erlei Vieira, e do Vereador Elbio Esteve,  então quem tem que me 
dar um relatório é eles três, você, se foi ou não foi, se foi viajar ou não foi, eu não pedi 
relatório para ti, eu peço só isso, eu estou pedindo para as três pessoas que eu pedi; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, aqui é uma casa de discussão, é 
assim mesmo, se nós vimos lá no senado o pessoal brigando, um chamando o outro de 
jagunço de terceira categoria, e não aponte o dedo também porque, como é que é? 
Presidente Vereador Leandro Adams; dedo sujo; Vereador Felipe Sálvia; dedo sujo, 
então aqui nós podemos brigar um pouquinho, isso faz parte, dizer Erlei, que quando eu 
perguntei para ti da reunião, como é que foi a reunião lá na São Lucas eu queria saber 
por que nós estávamos em Porto Alegre, e eu queria saber por que eu soube que 
houve discussão, por uma moradora lá que disse que foi na reunião e houve discussão, 
quanto ao secretário, que ele foi lá e disse que lá ia ser uma creche, ou ia ser uma 
escola, se ele disse isso, ele é o secretario, o prefeito dá respaldo para o secretario, 
agora eu não tiro a tua razão, tu é um abnegado por essa causa, todos são, os 
vereadores, mas tu é a pessoa que mais entende nessa área, e eu sei da tua vontade, 
mas com briga não se consegue nada, Erlei, eu digo, eu falo para vocês, com briga não 
se consegue nada, as vezes a gente tem que discutir, a discussão é salutar, dizer 
também Vereador João Mafalda, que eu sei da sua competência como presidente 
dessa casa, como vereador, e eu fico triste de saber que o Vereador Eugênio Grandó, 
disse para ti que esta chegando agora, tu não esta chegando agora, é verdade, e tinha 
que falar isso porque não é da tua índole ficar quieto, tu tinha que falar alguma coisa, 
então; Vereador Eugênio Grandó; permite vereador, questão de ordem; Vereador 
Felipe Sálvia; questão de ordem para que? Vereador Eugênio Grandó; não, só quero 
ver se o senhor me permite um aparte; Vereador Felipe Sálvia; um aparte sim, não 
tem problema; Vereador Eugênio Grandó; em primeiro lugar o vereador falou, colocou 
que queria levar o grande expediente para votação, em tom de brincadeira respondi 
para ele em tom de brincadeira, o senhor chegou agora e quer mandar, mas em tom de 
brincadeira porque ele esta assumindo hoje, em momento algum desrespeitei, ou 
pretendo desrespeitar qualquer colega dessa casa, eu acho que de repente falta 
assunto e daí criam assunto em cima de alguma coisa que foi dita, mas minha intenção 
não  foi ser mal educado ele, em momento algum, não é do meu feitio, porque graças a 
Deus, o que eu tenho do meu pai e da minha mãe não é dinheiro, é berço, e o berço 
que eu tenho é a educação, desde os meus avós eu tenho educação, jamais faltaria 
com o respeito com ele, com o senhor, com colega Alemão, com qualquer vereador 
aqui dentro, porque eu sei respeitar as pessoas, agora, eu gosto que me respeitem, eu 
acho muito ruim, pegar e usar o espaço da câmara, que nós devíamos estar aqui 
trabalhando pelo povo, para ficar acusando um o outro de que fez isso, fez aquilo, 
jamais eu queria desrespeitar, foi presidente da casa, foi vereador, pode vir a ser 
vereador de novo, agora uma coisa eu garanto para vocês, e quero que fique na ata, eu 
nunca mais na minha vida vou concorrer a vereador, nunca mais na minha vida vou 
concorrer a vereador, porque isso aqui é um circo, isso aqui é uma palhaçada, ninguém 
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discute nada sério aqui, ficam jogando pela torcida todo mundo, se ofendendo, eu vim 
aqui para fazer alguma coisa pela comunidade, pode ficar na ata, para vereador não 
concorro mais, só queria dizer o seguinte, não use coisas que a gente fala em tom de 
brincadeira aqui, que a gente estava conversando numa boa, para atacar os outros, 
muito obrigado; Vereador Felipe Sálvia; eu acredito vereador que tu não fez isto por 
querer e por vontade própria, tenho certeza, mas eu não tiro o direito do vereador de 
responder, porque nós estamos nessa casa e não podemos, quando tem que falar, tem 
que falar, não pode ficar guardado na garganta, no peito, no coração, tem que falar, tem 
que falar, e o vereador se achou no direito de responder, dizer; Vereador Paulino de 
Moura; me concede um aparte, até por gentileza que o presidente de um tempo a mais; 
Vereador Felipe Sálvia; esta bom; Vereador Paulino de Moura; eu quero dizer ao 
Vereador Eugênio Grandó, eu estou aqui para trabalhar para a comunidade, a prova 
esta onde eu busquei junto ao governo federal um milhão e duzentos para construção 
de uma creche, cento e cinqüenta mil para o abrigo professora Odila, e mais cento e 
cinqüenta do Senador Zambiasi, se isso não é trabalhar, então eu não sei o que esta 
acontecendo, estou aqui para trabalhar, tenho as minhas posições divergentes a alguns 
assuntos que estão acontecendo na câmara, então, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; 
tem razão o Vereador Paulino de Moura, e dizer também para a comissão de saúde que 
eu também esperava um relatório na noite de hoje, eu gostaria de um tempo mais 
Senhor Presidente, porque meu tempo foi todo em aparte; Presidente Vereador 
Leandro Adams; fica a vontade vereador; Vereador Felipe Sálvia; eu gostaria de 
dizer para a comissão de saúde que eu esperava um relatório, quando a câmara 
designa uma comissão, e foi designada uma comissão na ultima sessão, para fazer 
aquela reunião lá no hospital, para trazer subsídios para os vereadores, eu esperava 
que hoje houvesse um relatório, como é de praxe, na noite de hoje, mas não veio, eu 
não vou implorar para a comissão, não vou implorar, esse negocio de implorar o 
Alemão gosta de pedir muito, porque ele é da religião que gosta de implorar, mas eu 
vou pedir e vou exigir, que na próxima reunião que tragam o relatório do que aconteceu 
lá, porque é verdade, tem razão o Vereador Paulino de Moura, esta morrendo gente, 
não para de morrer gente em Carazinho por causa dessa gripe, e eu acredito que a 
quantia de gente que morre é mais que oito Alemão, eu quero saber se tem Tamiflu 
sobrando, se tem a vontade, porque nos postos ali em Passo Fundo, estão distribuindo 
a vontade Tamiflu, aqui em Carazinho há quem diga que esta faltando já, tomara Deus 
que não esteja faltando, dizer Senhores Vereadores que eu entrei com dois projetos na 
noite de hoje, um projeto, é que obriga o executivo informar nos carnes de IPTU, 
quando cobrar o IPTU se existe outro IPTU pendente, porque as vezes a pessoa esta 
pagando um carne de IPTU desse ano, e esta devendo o de dois anos atrás, e não 
sabe, então não com isto, não custa nada botar atrás do carne de IPTU, sempre que 
lançar atrás dos carnes de IPTU para cobrança botar atrás se esta devendo ou não, o 
outro projeto de lei é que dispõe de tempo veicular de propaganda publicitária 
educativa, contra o uso de drogas, em todo show que tiver na cidade de Carazinho, por 
exemplo, vamos falar da Bier, a Bier de uma em uma hora vai ter um espacinho de 30 
segundos para botar nos telões lá, alguma coisa que fale sobre drogas, para ajudar 
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nossa juventude a não fumar, não se drogar, não cheirar, é um projetinho simples, tirei 
lá dos fundão do Paraná, lá já é lei, em toda casa, em todo show vai ser obrigado a ter 
uma propaganda contra droga, então o jovem quando estiver se divertindo ele vai de 
uma em uma hora na boate vai dar um relâmpago, flash de 30 segundos sobre o não 
uso de drogas, e senhor presidente, para terminar, eu gostaria de falar sobre a morte, 
falecimento, do senhor Garibaldi Goulart, Garibaldi Goulart foi um dos fundadores do 
PDT, também foi presidente da Eletrocar, foi presidente do Comercial, e nos deixou 
nesse final de semana, então aqui fica meu registro da sua morte, seu passamento, 
dizer que eu fiquei muito triste, porque eu me dava muito bem com o seu Garibaldi, era 
isso; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, passamos agora para 
apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a 
senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com 
exceção os requerimentos de pesar; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT;  nº 07 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
nº 09 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador 
De Loreno; Vereador De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa 
que nos assiste, entrei com um requerimento hoje solicitando ao senhor Osmar Terra e 
ao Dr. Pedro Santana de Moraes a possibilidade da implantação de um centro 
municipal de recolhimento de sangue, porque o pedido é muito grande, e a dificuldade 
do pessoal em ir doar sangue até Passo Fundo é muita, então eu vejo assim que se 
tivesse isso, até eu tenho uma reportagem aqui do ano de 2000, que iria sair e não sei 
porque não foi concretizado lá no antigo hospital operário esse centro municipal que 
seria coletado sangue e seria enviado sangue para Passo Fundo para fazer os exames, 
então não precisa ser um hemocentro com todos os exames, só o fato de não precisar 
se deslocar a Passo Fundo seria muito importante, e aproveitando já, eu fiz uma 
indicação para o prefeito Aylton também, sobre a lei dos motoboys que foi sancionada 
pelo presidente, eu comecei minha vida como moto boy, sou moto boy, faço entrega até 
hoje, e não tem como eu dizer que não lutar contra os moto boys, porque é uma classe 
que não tem auxilio nenhum, é considerado muitas vezes um marginal, então a gente 
esta formando uma associação dos moto boys, e eu peço para o prefeito Aylton que 
fala isso da forma mais sensata possível, que a gente não quer conflito com a classe 
dos taxistas, nós não queremos conflito com empresa Gloria, nós não queremos com 
ninguém, nós simplesmente queremos ser reconhecidos e ser valorizados para poder 
até fazer parte de um conselho municipal de transito, porque não? Então que ele chame 
os representantes dos taxistas, e convoque o pessoal e resolva isso de uma maneira 
que não cause conflito com ninguém; Vereador Eugênio Grandó; só para mim 
entender, a sua indicação é para que tenha moto táxi, é isso? Vereador Estevão De 
Loreno;  não senhor, é para que seja resolvido isso da maneira mais fácil,  se eles 
acharem por bem fazer um moto táxi, fazem, ou senão, não, mas eu acredito assim, 
essa lei, como pode ajudar os moto boys, pode prejudicar os moto boys, então ela tem 
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que ser vista de acordo com a necessidade do nosso município, que seja, porque 
assim, eu já notei por ai que os taxistas estão bem revoltados, vai tirar o movimento, a 
gente não quer isso; Vereador Eugênio Grandó; o senhor entrou com uma indicação 
de projeto de lei? Vereador Estevão De Loreno; não, eu entrei com uma indicação ao 
prefeito;  Vereador Eugênio Grandó; sabe porque estou pedindo um aparte e 
colocando porque eu entrei hoje com uma indicação de projeto de lei, para criar a 
categoria profissional de moto boy, não estou falando em moto táxi, na verdade criar a 
categoria de moto boy que seria o pessoal que hoje já trabalha como moto boy, então 
vou passar uma cópia depois da indicação do projeto para o senhor, para se possível 
trabalharmos juntos nesse sentido que eu já elaborei um projeto, são seis folhas aqui 
regulamentando a profissão que hoje não existe a profissão de moto boy, muitas vezes 
um moto boy toma uma multa e consegue derrubar a multa até no judiciário porque não 
é uma profissão regulamentada, porque tu vai dar multa para uma categoria que não 
existe, então na verdade eu entrei com um projeto de lei criando a categoria profissional 
de moto boy, só não inclui no projeto moto táxi, porque eu acho que é muito polemica a 
matéria, não sei se Carazinho comportaria um serviço de moto táxi, de repente nós 
estaríamos prejudicando os taxistas, enfim os transportes coletivos, então vou repassar 
para o senhor vereador, copia do projeto e espero conseguir trabalhar com o senhor 
nesse projeto também, obrigado; Vereador Paulino de Moura; concede um aparte 
colega, até para auxiliar os dois colegas vereadores, é isto que o Vereador De Loreno 
esta fazendo, ele esta fazendo a indicação ao senhor prefeito municipal,  para que 
estude a possibilidade de se fazer uma regulamentação do moto boy, ele na parte da 
manha hoje ele fez varias ligações para várias cidades no Brasil, onde ele estará 
pegando subsídios para que o prefeito faça a regulamentação do moto boy e não do 
moto táxi; Vereador Estevão De Loreno; com certeza agradeço a participação de 
vocês, até porque a regularização do moto táxi ela é muito complicada, tem várias leis, 
vários cursos que tem que fazer, então acredito que 70 % das pessoas que sobrevivem 
hoje da tele entrega não poderiam fazer moto táxi, até porque as motos tem que ser 
todas de uma cor, tem que ser, é bem rigoroso, o que eu estou sugerindo que antes do 
prefeito enviar para nós aqui um projeto de lei, que ele reúna todas as classes 
interessadas no assunto e resolva da maneira mais certa possível, porque o moto boy 
precisa ser reconhecido, eu vou lutar até a hora que eu não puder mais só que a gente 
não quer conflito com nenhuma outra classe, nós queremos resolver na parte da forma 
mais amigável possível porque quem vai ganhar com tudo isso vai ser a população que 
utiliza dos serviços, e precisa, quem sustenta a família como moto boy, fazendo entrega 
vai ser honrado e vai ser respeitado; Vereador João Mafalda; um aparte vereador; 
Vereador Estevão De Loreno; Mafalda; Vereador João Mafalda; obrigado, deve ser 
de seu conhecimento que esta tramitando no congresso nacional, um projeto a respeito 
dos moto boy, e moto táxi, para regulamentar essa profissão, e alguns itens eu 
acompanhei que tem que ter uma idade X, 21 anos,  e parece que também dois anos 
de carteira profissional, carteira de motoristas, uma série de requisitos para 
profissionalizar esta classe, então eu acho que este é um projeto que vai vir de cima, 
que bom se pudesse implantar de baixo para cima, mas a coisa esta tramitando e esta 
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avançando bastante porque tanto moto táxi, como moto boy, vem avançando muito nos 
últimos tempos, isso chamou a atenção da sociedade, a atenção do congresso 
nacional, do senado, então este projeto esta em andamento e pode já, a seguir, 
amanhã ou depois, estar regulamentado; Vereador Estevão De Loreno; eu entrei em 
contato com o presidente da Fenamoto de Goiás, e ele disse que vai caber a cada 
município fazer a sua adequação, de adquirir ou não, seria muito bom que a gente 
tentasse resolver isso de uma maneira mais certa possível, eu acho que é o caminho 
que teria que ser feito, porque eles precisam desse apoio, dessa força, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; só gostaria de registrar que uma vez 
regulamentada essa função do moto boy, é muito importante porque com apenas 
cinqüenta e cinco reais por mês, o moto boy vai ter direito como qualquer outro 
trabalhador, ele se inscreve como um micro empreendedor, é um projeto do governo 
federal, mas tem que regulamentar primeiro, a função dele, e ele recolhe apenas 
cinqüenta e cinco reais e ele tem direito a aposentadoria, tem direito INSS, tem direito a 
tudo, moções; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem VFS; Vereador Felipe Sálvia; para questão de 
ordem eu gostaria de pedir que as moções e requerimentos fossem votados me bloco; 
Presidente Vereador Leandro Adams; votamos no final, não votamos os 
requerimentos ainda, moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do 
numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos e 
as moções, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, projetos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do numero, ementa e 
autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 103/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O 
presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 105/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas 
Leis Municipais n° 6.256/06 - PPA 2006/2009, 6.859 - LDO 2009 e Autoriza abertura de 
Crédito Especial no Orçamento de 2009. Emenda modificativa: Art. 1º: fica alterada a 
redação do caput do art. 2º do projeto de lei nº 105/2009, que passará a viger com a 
seguinte redação: Art. 2º: Autoriza o poder executivo abrir credito especial no 
orçamento do corrente exercício, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) com a 
seguinte classificação: (não foi realizada a leitura). O presente Projeto de Lei é com a 
emenda modificativa é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do IGAM e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 104/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
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Consolida legislação que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de 
Entorpecentes – COMEM. Emenda modificativa: Art. 1º - Fica alterada a redação do 
inciso III, do artigo artigos 5º e o artigo 7º, do Projeto de Lei nº 104/09, que passarão a 
viger com a seguinte redação: Art. 5º. III -  um (01) representante das seguintes 
entidades: a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Carazinho – COMIDACAR; b) imprensa; c) Conselho Tutelar do Município; d) Lions 
Centro; e) Lions Glória; f) Lions Industrial; g) Rotary; h) União das Associações 
Comunitárias de Carazinho – UACC; i) Associação Comercial e Industrial de Carazinho 
– ACIC; j) Associação Amigos do Meio Ambiente – AMA; k) Hospital de Caridade de 
Carazinho – HCC; l) Associação Médica de Carazinho - AMC; m) Agentes Comunitários 
de Saúde; n) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Sub-Seção de Carazinho; o) 
Associação Brasileira de Combate ao Alcoolismo – ABCAL; p) Alcoólicos Anônimos; q) 
Universidade de Passo fundo – Campus carazinho;  r) Universidade Luterana do Brasil 
– Campus Carazinho. Parágrafo único. Serão convidados a participar da composição do 
COMEN: um  representante da Polícia civil de Carazinho; um representante da Polícia 
Militar de Carazinho e um representante da Secretaria Estadual de Educação no 
Município. Art. 7º. O Presidente do COMEN será escolhido pela Plenária, pelo voto de 
seus conselheiros efetivos, e nomeado pelo Prefeito Municipal, mediante Portaria. 
Parecer da Comissão de Justiça e Finanças: O presente Projeto de Lei com a Emenda 
Modificativa é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do IGAM e do Jurídico desta Casa 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças e as emendas 
modificativas dos projetos, não havendo vereador que queira discutir coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, 
aprovado por todos, convido a senhora secretaria para proceder a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 103/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O presente projeto de lei, 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 105/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 - PPA 
2006/2009, 6.859 - LDO 2009 e Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 
2009. O presente projeto de lei com a Emenda Modificativa, encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 104/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Consolida a legislação que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal 
de Entorpecentes - COMEM. O presente projeto de lei com a Emenda Modificativa, 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social dos 
projetos, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, estão em discussão os projetos com os pareceres e emendas já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, quero 
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lembrar os colegas vereadores que amanhã às nove horas da manhã tem uma reunião 
no ministério publico onde todos estão convidados, estou repassando o convite, 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; a respeito da votação do PPA, 
horário e dia que ficou a extraordinária, presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; fica, conforme acordo das bancadas, para quinta-feira as quatorze horas da 
tarde, uma reunião extraordinária para votar somente, pauta única o PPA, na quinta-
feira, dia treze as quatorze horas, sem ônus, gratuitamente nós trabalhando pelo povo 
de Carazinho; Vereador Paulino de Moura; justificativa presidente, eu já entrei em 
contato na manhã de hoje com a promotoria do nosso município, justificando a minha 
ausência que eu estarei em viagem, então quero deixar registrado nos anais da casa 
que não poderei estar presente para discutir esse tão importante tema, mas já expus a 
minha posição a vossa excelência, se vossa excelência quiser colocar a disponibilidade 
da promotora essas sugestões que eu lhe dei eu fico muito agradecido; Presidente 
Vereador Leandro Adams; com certeza vamos passar para a promotora a posição, só 
para lembrar os outros vereadores, para não passar despercebido que amanhã as nove 
horas quem puder, teremos uma reunião, nada mais havendo a tratar, com a proteção 
de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para 
a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 13 de agosto de 2009 às 14 
horas.  
 
 
 
 
 
         Vereador Leandro Adams                              Vereadora Sandra Citolin  
                   Presidente                                                             Secretária  
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