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Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de agosto de 2009.............Ata 38 
 
 
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 17 de agosto de 2009, convido o 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; coloco em apreciação a ata 
da reunião ordinária do dia 13 de julho de 2009, está em discussão à ata da reunião 
ordinária do dia 13 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 os presentes, convido a Senhora Secretária para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 17 de Agosto de 2009.  Solicitação da JCI para que este Casa disponibilize 
o plenário para os dias 25 e 26 de agosto de 2009, no turno da tarde, para a realização 
das Finais do Projeto Oratória. Convite da JCI para o encerramento do Projeto Oratória 
nas Escolas, a realizar-se dia 28 de agosto. Of. 709/2009 da secretaria de saúde, em 
resposta a OD 1718/2009.  Telegrama do Senado Federal, em resposta a OD 1.661/09. 
Telegrama do Senado Federal, em resposta a OD 1.625/09. Telegrama do Senado 
Federal, em resposta a OD 1.410/09. E-mail do deputado Paulo Paim, em resposta a 
OD 1.839/09. Of. 0519/09 do Senado Federal em resposta a OD 1.259/09. Of. 274/09, 
em resposta a OD 1.813. Of. do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 65.797,85. Telegrama do Ministério da Educação, 
informando a liberação de verbas no valor de R$ 317.894,48. Of. 159/09 da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, o qual trata do assunto relacionado à Obra de 
ampliação do Hospital de Caridade de Carazinho. A Liga Municipal de Carnaval 
encaminhou o projeto do carnaval Fora de Época 2010. Of. 184/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 164/09. Projeto de Lei 111/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza o Município de Carazinho a assumir o domínio de trecho da 
RS 142, localizado no perímetro urbano. Projeto de Lei 112/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza o poder executivo a firmar convenio para a cedência de 
servidores para organização social – CMPP. Projeto de Lei 113/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza concessão de auxilio financeiro ao CTG Rincão 
Serrano no valor de R$ 1.100,00. Projeto de Lei 114/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de instrutores para a fundação 
educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Projeto de lei 115/09 de autoria 
do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de credito suplementar no orçamento 
da FUNDESCAR.  Projeto de Lei 116/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
dispensa o Clube Comercial de Carazinho da observância de recuo para edificação.  
Projeto de lei n° 051/09, de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual autoriza o 
Executivo Municipal a disponibilizar a instalação de placas informativas sobre itinerário 
e horário dos ônibus de transporte coletivo; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
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Vereadora Sandra Citolin; indicações: 1859/964/09, solicita operação tapa buracos na 
rua Silva Jardim, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1860/965/09, solicita sinalização 
com placas na Avenida Flores da Cunha, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1861/966/09, reitera solicitação quanto a restauração de boca de lobo e esgoto a céu 
aberto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1862/967/09, Solicitando que determine ao 
setor competente uma operação tapa buraco no asfalto da rua Ipiranga, Bairro Dileta, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1863/968/09, Solicitando que determine ao setor 
competente a canalização da rede de esgoto e a confecção Da rua Dejanira 
Kochemborger, Bairro Oriental,. Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1864/969/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias no 
calçamento da rua Paulo Coutinho, Bairro Princesa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1865/970/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias 
no calçamento da rua Salustiano de Pádua, Bairro Princesa, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1866/971/09, Reitera ao Executivo Municipal para que determine estudos sobre 
liberação de automóvel de aluguel (TAXI); para livre acesso no terminal Iron 
Albuquerque, localizada na Gare da viação férrea, para embarque e desembarque de 
passageiros, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1867/972/09, Solicita ao Executivo que 
determine o serviço de limpeza e desobstrução de entulhos do Bueiro (Boca de Lobo) 
localizado na Rua Otto Albino Gerhard frente ao nº 371 no Bairro Sommer, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1868/973/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine 
conclusão da Boca de loco na Rua Xavantes perto “Pontilhão”, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1869/974/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine serviço de 
capina, limpeza e pintura na Rua Ipiranga, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1870/975/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine reparos no calçamento em 
toda a extensão da Rua Graça Aranha, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1871/976/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto de um buraco na 
Rua Alexandre da Motta esquina com a Rua Barão do Triunfo, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1872/977/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto 
de um buraco na Rua Santa Terezinha esquina com Rua Tiradentes, pois o referido 
buraco está causando transtornos aos motoristas, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB;1873/978/09, Solicita para o setor competente que realize  trabalhos de 
calçamento ou asfaltamento na Rua Lupícinio Rodrigues, pois beneficiará muito os 
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1874/979/09, Solicitando que seja 
providenciado com a maior brevidade possível uma operação tapa buraco na Avenida 
Pátria, em frente à escolinha do Colégio Aparecida, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1875/980/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha a partir dos trilhos da 
viação férrea até proximidades da rótula de acesso a Rua Dr. Eurico Araújo , 
localizadas no Bairro Glória/Broecker. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1876/981/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha a partir do nº. 
3627 até o nº. 4.349, localizada no Bairro Broecker/ Borguethi. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1877/982/09, Solicitando ao Executivo 
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Municipal, que determine ao setor competente operação tapa buracos no trecho do 
asfalto conhecido como Bigode do Prefeito, localizado no Bairro Centro. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1878/983/09, Indicação ao Executivo 
municipal do Projeto de Lei o qual estabelece a área escolar de segurança como 
espaço de prioridade especial do Poder Público Municipal, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1879/984/09, Reiterando solicitação ao Prefeito Municipal para que determine 
ao setor competente a instalação imediata de uma parada de ônibus, nas proximidades 
da esquina entre a Rua Henrique Teodoro Schutz com a Rua Germano Napp, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1880/985/09, Reiterando pedido ao Executivo Municipal para que 
determine com a máxima urgência possível que o setor competente providencie a 
instalação de redutores de velocidade na Avenida Pátria, em ambos os lados, em vários 
pontos de sua extensão, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1881/986/09, Solicita para que 
o Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de Obras conserto de uma boca de 
lobo na rua Santos Dumont próximo ao numero 1029 no bairro Glória, há necessidade 
de rebaixar o calçamento para que a água escorra diretamente no mesmo e não 
acumule terra, Vereador Leandro Adams – PT; 1882/987/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal para que determine ao Setor Competente que seja feita uma operação tapa 
buracos ou reperfilagem asfáltica na Rua Silva Jardim, trecho entre as ruas Ceará e 
Osvaldo Cruz devido à via estar intransitável pelos inúmeros buracos existentes, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1883/988/09, recolhimento de entulhos verdes, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1884/989/09, solicita operação tapa buracos na rua Miguel 
Bueno de Oliveira, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1884/990/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal que determina a Secretaria de Saúde, que crie uma equipe de 
apoio, para dar orientação nas escolas referente à Gripe H1N1 em conjunto com a 
Vigilância Sanitária, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1886/991/09, Solicitando ao 
setor competente que realize serviços de limpeza de bueiro, na Rua Treze de Maio, 
esquina com a 24 de Janeiro, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1887/992/09, 
Solicitando ao setor competente que realize serviços de limpeza de bueiro, na 
AvenidaFlores da Cunha esquina com a Marcilio Dias, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 1888/993/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao Departamento 
de Trânsito, que efetue uma fiscalização mais intensa na Avenida Pátria e faça um 
levantamento para colocação de redutores de velocidade, em função que nos últimos 
15 dias, ocorreram quatro acidentes graves, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1889/994/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na Rua Vicente D. Estery, no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1890/995/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Piauí, no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1891/996/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na Rua Diamantino C.Tombini, no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 1892/997/09, Para que determine a Secretaria de Obras que fosse tapada uma 
valeta na Rua Ermínia Tombini, no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1893/998/09, Para que determine ao setor competente o estudo da construção de uma 
praça, intitulada como “Praça da Cidadania” no bairro  Oriental, conforme projeto em 
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anexo, Vereador Estevão De Loreno – PP; requerimentos: 1894/374/09, Solicita envio 
de oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, 
Sr. ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja providenciada a 
substituição das lâmpadas (04) da rótula localizada na Avenida Flores da Cunha, 
acesso a Rua Eurico Araújo, eis que as mesmas apresentam defeito e estão as 
escuras, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1895/375/09, A Vereadora abaixo assinado 
requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Secretaria do Desenvolvimento e 
dos Assuntos Internacionais – SEDAI, na pessoa do Senhor Secretário Márcio Biolchi, 
solicitando a Vossa Excelência a Interiorização da SEDAI juntamente com as entidades 
do nosso município, a Associação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC, Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL, Sindicato do Comércio Varejista de 
Carazinho, Sebrae, Sesi, Sesc,Senac, Senai e Prefeitura Municipal. A Secretaria a qual 
é o órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul responsável por incentivar o 
desenvolvimento econômico com vistas a promover a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos, assim como tratar das suas relações com outros 
países, com a idéia da interiorização visando desenvolver programas estruturantes, de 
capacitação de mão-de-obra, apresentar linhas de financiamento e elaboração de 
projetos, pelos técnicos da Secretaria, os quais possam explicar estes mecanismos. 
Estabelecendo esse processo de articulação. Acreditamos estar desenvolvendo 
sistemas de informações e monitoramento capazes de permitir a cooperação e a 
complementariedade entre as instituições, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1896/376/09, A Vereadora abaixo assinado requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Ministro da Educação, na pessoa do Exmo.Sr. Fernando Haddad e ao 
Ministro da Fazenda e Presidente do Conselho Monetário Nacional na pessoa do Exmo. 
Sr. Guido Mantega , solicitando juntamente a Vossas Excelências a urgência da 
homologação da redução da taxa dos juros do Financiamento Estudantil – Fies, a qual 
cairá de 6,5% para 3,5% ao ano. A mudança atende a solicitação do Presidente Lula e 
abrangerá todos os cursos com um percentual fixo. Sendo contemplados também com 
a redução da taxa de juros os casos de financiamento já contratados, a partir da 
homologação pelo Conselho Monetário Nacional. Com as novas medidas, a redução 
dos juros e a possibilidade de entrar no financiamento a qualquer momento os alunos 
inadimplentes terão condições de deixar de sê-lo. Conforme afirmação do Ministro 
Fernando Haddad em entrevista, informou também que há R$ 1,5 bilhões de reais 
disponíveis para empréstimo destinado ao Fies. Porém, o acesso ao financiamento 
ainda é muito burocrático, fazendo com que muitos estudantes desistam de contratar o 
mesmo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1879/377/09, Os Vereadores abaixo 
assinados solicitam na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja 
enviado ofício a Brasil Telecom S/A solicitando para que estude a viabilidade de 
solução definitivamente ao problema enfrentado de telefonia no Distrito Industrial Carlos 
Augusto Fritz e adjacências. Friso que, trata-se da segunda solicitação, afora as 
solicitações diárias das empresas instaladas no distrito industrial de nosso Município. 
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Assim, em continuando o descaso com a reivindicação deste Vereador, buscarei 
garantir os Direitos dos Empresários de nosso Carazinho via Poder Judiciário, aforando 
a competente demanda judicial, a fim de ver valer os Direitos dos Consumidores locais.  
Justificamos o requerimento devido aos problemas enfrentados pelas empresas, 
ficando incomunicáveis, sem acesso a Internet e sem falar nos transtornos financeiros. 
Segue novamente anexa cópia do abaixo assinado das empresas prejudicadas, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1898/378/09, Oficio 
ao Tenente Coronel da 38ª DPM de Carazinho, Senhor ADERLI MAXIMINO DAL 
BOSCO solicitando ao mesmo que estude uma forma de intensificar mais o 
policiamento com urgência nas abrangência, da nova sede da CAIXA FEDERAL 
principalmente a noite, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos clientes da 
mesma, atendendo solicitação dos usuários, Vereador Leandro Adams – PT; 
1899/379/09, Oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S. A. - 
ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo que estude uma forma 
de colocar mais iluminação com urgência nas ruas laterais, e nas ruas da frente da 
nova sede da Caixa Federal, e também na pracinha, a fim de iluminar melhor as 
mencionadas vias pública à noite, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos 
clientes da mesma, atendendo solicitação dos usuários, Vereador Leandro Adams – PT; 
1900/380/09, Solicita envio de oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho S.A. - ELETROCAR, Sr. ALBANO ERINEU KEYSER FILHO, solicitando ao 
mesmo seja providenciada a substituição da luminária localizada na Avenida Flores da 
Cunha, no canteiro central (próximo a rótula) em frente ao Restaurante Amarelinho, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1901/381/09, Solicita que seja enviado oficio ao 
Presidente da união Nacional dos Estudantes – UNE, na pessoa do Sr. AUGUSTO 
CHAGAS, demonstrando insatisfação com o rumo tomado por tão valiosa instituição. 
Visto a todos os acontecimentos no Senado Federal e não ser vista qualquer 
manifestação contundente desta entidade, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1902/382/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, a Brigada Militar de Carazinho, 
solicitando que seja reforçado o policiamento na praça central. Devido à preocupação 
com a segurança, moradores e comerciantes que trabalham aos arredores da praça 
reivindicam constantemente por um policiamento reforçado entre o horário das 
20h00min e 00h00min. Que conforme a palavra dos mesmos é um horário que tem 
maior risco de incidentes de vandalismo e até mesmo roubos e afins. Temos a certeza 
de que em breve os moradores, comerciantes e demais freqüentadores do referido local 
poderão contar com uma área mais segura e mais digna aos mesmos, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1903/383/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em 
Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da inesquecível   TEREZA FORNARI 
GUERRA , transcorrido no último dia 16 de agosto, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1904/384/09, Solicita que seja enviado oficio com votos de profundo pesar aos 
familiares do Sr. ASTROGILDO MENDES DE ALMEIDA, transcorrido no último dia 12 
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de agosto, Vereador Paulino de Moura – PTB; moções: 1906/338/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício de congratulações na pessoa do Presidente da OAB Subseção de 
Carazinho Dr. Luciano Hillebrand Feldmann e extensivo a toda classe, pela passagem do dia do 
advogado comemorado no dia 11/08. Ser advogado é viver o Direito e para o Direito, sempre 
imbuído do espírito de Justiça, sem esquecer que a Justiça é feita pelos homens, seres falíveis. 
Ser advogado é ter paciência para solucionar os conflitos e alcançar a paz. Ser advogado é ter 
perseverança para não desistir quando encontrar obstáculos, que são muitos. Ser advogado é 
viver a lide pelos direitos do cliente, para defender esses direitos, sem descuidar da ética e da 
moral.  A nobreza da profissão do advogado é buscar em cada causa a concretização da 
justiça. Defensor do Estado de Direito, ele se levanta contra toda e qualquer violação dos 
direitos humanos, clamando por Justiça. Recebam desta forma, os cumprimentos e o incentivo 
do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1907/339/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura – SMEC, na pessoa do  Senhor Secretário Jairo Jair Martins e a 
Diretora do Museu Olívio Otto, na pessoa da Sra. Nanci Mafalda, manifestando os 
nossos cumprimentos ao completar 01 (um) ano de atividades o Museu Olívio Otto de 
Carazinho em sua nova sede e comemorando mais uma conquista, o desenvolvimento 
do setor de salvaguarda e conservação. Espaço implementado a partir da doação de 
novos equipamentos pela Secretaria Municipal de Educação. Equipamentos próprios 
para limpeza, higienização e revitalização do acervo. Nossos parabéns, pela 
receptividade a comunidade à nova concepção do museu, a qual vem resgatando a 
cultura e valorizando a história do nosso município retratada pelo museu. Tendo como 
meta promover a valorização e preservação do patrimônio cultural brasileiro, 
considerado um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1908/340/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo a Gerencia do Banco do 
Brasil de nosso município, cumprimentando-lhes pelo ato de Solidariedade de doação 
de cobertores para a população carente do município, abrandando desta forma o 
sofrimento causado pelo frio que tanto castiga as famílias de baixa renda e que não 
possuem condições financeiras para adquirir cobertores e roupas adequadas para 
suportar esta estação climática, que em nossa cidade é tão rigorosa. Estas campanhas 
de doação incentivam a solidariedade, o amor ao próximo, nos faz perceber que 
existem muitas pessoas que dependem deste tipo de gesto e que se cada um fizer a 
sua parte é possível ao menos amenizar as dificuldades enfrentadas por esta grande 
parcela da população. Esperamos que o exemplo desta grande instituição que é o 
Banco do Brasil possa ser seguido por outras entidades e empresas de nosso 
município, não só com relação à doação de agasalhos, mas também com outras formas 
de colaboração, que acreditamos, serem sempre muito bem vindas, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1909/341/09, Solicita envio de ofício de cumprimentos ao carazinhense 
RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, Presidente da FGTAS/SINE, pela sua atuação 
frente a esta entidade, ainda parabenizando pelo recente lançamento do “PROGRAMA 
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EMPREGA/RS” transcorrido em solenidade no último dia 07 de agosto na capital 
gaúcha, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1910/342/09, Solicita que seja enviado 
oficio parabenizando ao BANCO DO BRASIL pela doação de 70 cobertores para a 
população carente do município e a EMPRESA TW TRANSPORTES por ter 
transportado gratuitamente 12.600 cobertores do Paraná até Porto Alegre, e mais de mil 
até Passo Fundo onde foram distribuídos na Regional do Banco do Brasil, Vereador 
Estevão De Loreno – PP;  Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de 
bancadas, hoje não teremos o intervalo regimental e também não teremos grande 
expediente; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de fazer um requerimento de pesar que eu vi 
que não foi dado entrada na tarde de hoje, ao senhor Gildo que foi funcionário do clube 
comercial por mais de trinta e cinco anos, a minha assessora esta elaborando esse 
requerimento, eu gostaria de solicitar ao plenário para ser incluído na ordem do dia, 
escrito; Presidente Vereador Leandro Adams; será incluído vereador, convido os 
lideres de bancada para nós recebermos os nossos convidados de hoje, o Senhor Hélio 
Bernardi e Lísiane Freitag, direção do CMPP; então com a palavra o senhor Helio 
Bernardi, presidente do CMPP; Senhor Hélio Bernardi; boa tarde presidente desta 
casa, cumprimentando a ele também estendo aos demais colegas desta casa, 
membros desse legislativo, é com muita honra que venho nesta casa aqui, fazer as 
colocações e esclarecimentos, então estou aqui a disposição, pelo oficio 2077/09, para 
nós trazermos as informações, especifico da contratação de equipe médica, o qual nós 
fomos convocados a dar esclarecimentos sobre a questão da gripe, nós tivemos uma 
reunião no HCC, onde até tive vendo aqui presidente, esta ata, onde nas dependências 
do hospital estava o Dr. Werner, o Paulo Roberto Catapan, presidente Muin, eu, Hélio 
Lutz, o Vereador Rudinei Brombilla e a Vereadora Sandra Citolin e também nessa ata 
eu vi, gostaria de ter uma correção, uma ratificação, que a colega Lisiane também 
estava presente, então, bem prático e simples, e o Dr. Elbio também estaria lá, não esta 
aqui na ata também, e o  Erlei, acho que é, esses fatos assim, acho que o objetivo 
grande aqui, desse grupo de trabalho que coordenou lá e entendeu a questão da 
contratação dos dois médicos, que nós entendemos o grupo que é inviável o CMPP 
contratar dois médicos para trabalhar doze e mais doze horas, não teria mecanismo 
humano para atender a demanda, e também não teria a própria legislação da CLT, nós 
contratar um médico trabalhando doze horas corrido, não é presidente, e depois 
retornando doze horas, e a equipe mesmo lá, coordenada mais pelo Dr. Werner e o Dr. 
Roberto Catapan e o Elbio que se encontra nessa casa, entendeu que essa distribuição 
desse recurso, seria distribuído por uma equipe que estaria atendendo a esses casos, e 
dali fazia até o rateio que, acharia justo, desse recurso, dentro dessa equipe, dentro 
dessa contratação médica, dentro até inclusive dos médicos plantonistas no outro setor 
que estaria recebendo paciente e depois passando para essa equipe, então foi o que 
nós definimos dentro desse grupo de trabalho, na contratação de equipe médica, então 
nós entendemos que seria mais pratico atender a todos que estaria envolvido, 
atendendo com essa equipe médica, e seria mais o justo, foi o que a gente definiu junto 
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com essa organização; Presidente Vereador Leandro Adams; presidente não tendo 
mais nada a colocar, eu abro espaço aos vereadores, que queiram fazer algum 
questionamento; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, Bernardi, Lisiane, aos demais colegas e a imprensa que aqui esta 
presente, eu acho que esta audiência ela perdeu o foco no momento que a comissão de 
saúde dessa casa, traz numa reunião ali o Dr. Werner, o Dr. Pedro Santana, onde foi 
feito alguns esclarecimentos relacionado a situação da gripe suína, explico porque, diz 
o Dr. Pedro, diz o Werner, e diz a Sandra Citolin que faz parte da Comissão de saúde, 
de que num segundo momento esteve no ambulatório e lá ficou acordado diferente, 
onde o município passaria o recurso para o hospital, e o hospital aplicaria esse recurso, 
então perde-se totalmente o foco, na minha visão, se nós quisermos questionar o 
CMPP em outros itens, em outros questionamentos acho que nós até podemos 
questionar, mas em cima do recurso que era para contratação de duas equipes 
médicas eu não tenho nenhum questionamento, supri todas as minhas duvidas nessa 
reunião as duas e meia da tarde aqui, então eu agradeço porque o meu objetivo era 
fazer questionamentos relacionado a contratação ou não dessa equipe, porque não 
contrataram, porque o recurso tinha fins específicos, no momento que o prefeito passa 
o recurso diretamente para o hospital, perde-se o objetivo dessa audiência, então seria 
isso, muito obrigado; Senhor Hélio Bernardi; nobre colega, você esta com plena 
razão, talvez ai na questão de onde vai ser repassado esse recurso, de que forma vai 
ser feito, como coloquei, a CLT, como coloquei, doze horas um médico trabalhando 
teria que ter duas pessoas especificas, como tem vários médicos trabalhando, eles 
estão fazendo uma escala, tem um grupo de trabalho, e nós hoje, eu não vejo 
mecanismo legal, para o CMPP assinar carteira, vamos dizer, um projeto de noventa 
dias para contratar dois médicos, e sim o hospital receber o recurso, a equipe se 
organiza como coloquei, desde o médico plantonista lá, e com a equipe, e eles definem 
entre eles o justo desse valor a ser recebido, todos que trabalharem nessa equipe 
fazem então a distribuição de dinheiro com eles, isso é feito em outros setores dentro 
do hospital, porque nós temos varias equipes de trabalho, e daquela forma se entendeu 
que seria mais correto que os próprios médicos tenham recurso no montante mensal, e 
eles se organizam, na forma de trabalho que quem trabalhar mais, claro que recebe 
mais, mas de uma forma coletiva; Vereador Elbio Esteve; só para esclarecer, existe 
uma escala clinica, em que os colegas são o Dr. Gerson Urnau, Dr. Luciano Alt, Drª. 
Silvia Senger, Drª Adriana, Dr. Silvano, fazem a parte clinica de adulto, e na parte da 
pediatria, ficaram responsáveis os pediatras, não ficou um especifico, como ficaram o 
da clinica médica, porque clinica, porque assim, o próprio Dr. Werner, o pessoal que 
esta trabalhando foi o pessoal que tomou iniciativa de trabalhar e de se importar com o 
que estava ocorrendo com relação a gripe, com os pediatras ficou estabelecido que 
eles tem um pediatra para cada dia, a criança interna, e eles vêem a criança todos os 
dias, já que para isso nós temos um protocolo de atendimento, nós vamos atender o 
paciente e existem alguns passos a serem tomados, ninguém vai fazer nada aleatório, é 
obrigado a seguir alguns remédios, fora o tamiflu e outras medicações, então para isso 
existe um protocolo, então por isso que os pediatras todos eles estão trabalhando e não 
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especificamente um, e a distribuição desse dinheiro, eu não sei como é que o hospital 
vai fazer, de que forma, mas assim, os colegas resolveram trabalhar e foi o acerto do 
hospital com a equipe de profissionais que esta atendendo, parte médica, a pergunta 
que eu ia fazer, o dinheiro, como é que esta o CMPP para pagar isso? Tem dinheiro? 
Senhor Hélio Bernardi; o CMPP na questão médica; Vereador Elbio Esteve; não, o 
valor, todos os valores, a questão financeira, porque o valor é grande, e o CMPP como 
é que esta financeiramente; Vereador Rudinei Brombilla; me dá um aparte presidente, 
eu só quero fazer uma colocação como vereador, no inicio, quando o prefeito decretou 
situação de emergência, a idéia na teoria seria contratar dois médicos para atender 
exclusivamente na ala onde tem a gripe A, só que na pratica por falta de médico 
qualificado, que queriam trabalhar especificamente ali, durante o período, tanto a 
secretaria de saúde, através do secretario Pedro Santana de Moraes, apropria direção 
do HCC, não encontrou, então devido a urgência da gripe aqui na cidade de Carazinho, 
achou-se a solução entre a própria equipe médica fazer esse rateio no atendimento, e a 
questão Dr. Elbio, dos valores, o município, a prefeitura municipal, esta repassando 
como forma de incentivo ao hospital de caridade de Carazinho, para que o hospital faça 
essa parte de pagamento aos médicos, e a equipe técnica, que são quatro enfermeiros, 
oito técnicos de enfermagem, mais a recepcionista, vigilante, o município também esta 
fazendo repasse ao CMPP, para que faça o pagamento a esses profissionais; Vereador 
Elbio Esteve; mas porque não pagar direto, porque passa via CMPP se a secretaria 
pode contratar; Senhor Hélio Bernardi; Dr. Elbio, a questão é a seguinte, o objetivo da 
reunião, e talvez aqui o esclarecimento que a gente quer fazer, esse recurso especifico 
para os médicos, passaria o hospital a receber, o CMPP estaria fora, porque assim, 
claro que quando deu o problema, o pessoal teve a ansiedade de  resolver o problema,  
e aqui a gente quer deixar o agradecimento, Dr. Elbio, você representando os médicos, 
porque a equipe médica, vários médicos tomaram iniciativa, dialogaram e pensaram 
primeiro em atender a população, por isso que não teve a contratação especifica de um 
e do outro, porque a situação naquele momento era delicada, então a equipe médica 
tomou a iniciativa de preparar para viabilizar, e nós, nessa reunião, entendemos que é 
melhor o hospital, e  aqui eu falo também como tesoureiro do hospital, o hospital recebe 
o recurso destinado a equipe médica, presidente, e nós repassamos aquele valor X, 
que é os cinco mil e quatrocentos, para o corpo clinico, através da organização, decidir 
entre eles, o que foi já decidido, quem vai trabalhar,  e daí faz o rateio, aquilo que o Dr. 
Werner entende, na reunião dele, que seria aquela equipe, e talvez até um plus, para 
aquele plantonista que fez lá, e isso vai ser na equipe, mas isso é posterior, então a 
responsabilidade hoje, passaria o hospital receber esse recurso,  e lá para aqueles que 
estão dentro da equipe, fazendo esse trabalho, faz a distribuição num consenso, é isso, 
e daí partiria a distribuição do dinheiro a diretoria do HCC, e não mais ao CMPP; 
Senhora Lísiane Freitag; gostaria de deixar claro aqui também que o primeiro 
problema que nós encontramos, foi com relação ao cronograma montado, já veio pronto 
lá da secretaria municipal de saúde, nós não fomos consultados com relação a esse 
cronograma, porque jamais fecharia a contratação de apenas dois médicos, mesma 
coisa, nós tivemos problemas com as enfermeiras, também não fecharia o cronograma, 
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nós teríamos que ter cinco enfermeiras, então começou ai o problema, quanto a verba, 
nós tivemos uma reunião como já foi mencionado, junto ao HCC, com os vereadores, 
Vereador Rudinei Brombilla e Vereadora Sandra Citolin, foi um consenso, ou seja, eles 
acharam, achamos melhor na reunião passar a verba municipal direto para o HCC, 
então na verdade o CMPP, no momento que foi estipulado isso, se ausentou da 
responsabilidade porque ficou estipulado em ata; Vereador Eugênio Grandó; só para 
mim entender, a contratação dos médicos via recurso direto município hospital, e os 
enfermeiros, esses via CMPP; Senhora Lísiane Freitag; os demais via CMPP, foi o 
que foi acordado; Vereador Eugênio Grandó; e esse recurso, bom ,daí vai fugir da 
esfera,  mas Rudi, esse recurso que é alcançado direto do município para o HCC, não 
passou por aqui? Não conta com autorização legislativa? Vereador Rudinei Brombilla; 
foi feito um aditivo, já tem um contrato município HCC, então foi feito um aditivo no 
contrato, onde o município esta passando mensalmente dez mil e oitocentos reais, 
mensalmente ao HCC,  como incentivo ao hospital, daí o hospital dentro da sua direção 
faz o pagamento aos médicos que estão fazendo atendimento, então não há 
necessidade de passar pela Câmara de Vereadores, que já existe um contrato, 
HCC/prefeitura municipal; Vereadora Sandra Citolin; deixa eu fazer uma colocação 
aos colegas vereadores, que realmente o Vereador Alemão, cobrou o relatório na ultima 
segunda-feira da visita que a comissão fez, justamente por causa dessa questão de 
contratação, e nós não entregamos o relatório, nós entregamos todo um dossiê do que 
a comissão da saúde fez desde o inicio da gripe até hoje, até porque os vereadores não 
estavam ai, nós por inexperiência não sabíamos que tínhamos que entregar um 
relatório, mas nós conseguimos assim, averiguar e os senhores participaram da reunião 
e sabem, que dificuldades a saúde, tanto hospital, quanto saúde estava tendo e a 
dificuldade residia nos médicos, na questão legal, envolvendo a contratação dos 
médicos, então foi conversado, entre todos, e saindo dali conversamos com o prefeito, 
com o jurídico da prefeitura, como esse valor poderia ser acrescido para o caso desses 
profissionais, o primeiro X da questão foi encontrar dois médicos para contratar, o 
segundo X da questão foi que, destes médicos, que estão trabalhando para receber 
esse valor, estavam também se preparando, se prepararam, se qualificaram, mais 
especificamente para esse caso da epidemia, então em consenso com todos, inclusive 
Dr. elbio estava também, nós fomos até o prefeito, colocamos essa adequação legal 
nesse orçamento financeiro, ficando então os demais profissionais a encargo do CMPP; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira questionar, 
nos resta agradecer ao presidente Bernardi e a Freitag por nos prestar esse 
esclarecimento, vir a casa do povo trazer esse esclarecimento, e gostaria antes do 
senhor se despedir, fazer um breve comentário, na sua opinião, como esta o problema 
da gripe em Carazinho, se esta sob controle, se a situação é alarmante na sua opinião 
como esta a gripe suína? Senhor Hélio Bernardi; eu não sou especialista nesta área, 
teria que ser a parte mais profissional, médica, mas eu vejo assim, que nós aqui, 
carazinhenses, temos de parabéns, porque todos se desempenharam, quando a 
comunidade se desempenha num modo geral,  não citando eu fiz, ou aquele fez, mas 
eu acho que teve um grupo muito grande na sociedade que viu o problema de perto, 
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desde os membros desta casa, como no executivo e demais entidades e até o próprio 
CMPP, secretaria da saúde, se desempenharam para isso não realmente ter um 
prejuízo maior para a população, então eu acho que no momento todos nós nos demos 
as mãos, talvez houveram falhas, mas eu acho que nós conseguimos contornar a 
situação, temos uma administração desse problema dessa doença controlada, igual aos 
outros municípios, talvez melhores, mas eu acho que o que nós temos que ressalvar 
nesse momento que todos, com a sua preocupação, com a sua dedicação conseguimos 
ter um entendimento, para a população ter o melhor atendimento que merece, então 
nesse momento eu acho que todos nós não quero citar nenhum que teve mais do que o 
outro, todos trabalharam juntos para sanar o problema, e realmente eu acho que nós, 
Carazinho esta de parabéns neste momento de dificuldade; Presidente Vereador 
Leandro Adams; então interrompemos nossos trabalhos para os cumprimentos e 
despedida dos nossos convidados; Senhor Hélio Bernardi; em nome do CMPP quero 
deixar aqui que nós sempre estamos a disposição a qualquer esclarecimento da nossa 
administração, quando assumi coloquei para os demais membros da diretoria, inclusive 
a gerente geral a Lisiane, que nós temos uma administração aberta, qualquer duvida ou 
informações nós estamos a disposição, e agradeço a oportunidade de hoje nós virmos 
aqui, dar esclarecimento e parabenizar o trabalho também dessa casa dentro desse 
trabalho que nós fizemos conjunto ai sobre a gripe; Presidente Vereador Leandro 
Adams; reiniciamos nossos trabalhos, 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; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: Nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
Vereador Erlei Vieira; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; queria votar em bloco; 
Presidente Vereador Leandro Adams; os requerimentos,  moções e projetos; 
Vereador Erlei Vieira; isso; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão 
o requerimento verbal do Vereador Erlei Vieira para votação em bloco, requerimentos, 
moções e projetos; Vereador Paulino de Moura;  questão de ordem Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; gostaria que o projeto relacionado ao 
clube comercial fosse votado em separado, o resto pode ser em bloco, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Erlei Vieira e do Vereador Alemão, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, proceda a leitura senhora secretaria; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 04 Vereador Eugênio Grandó – PTB e 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 05 Vereador Leandro Adams – PT; nº 06 Vereador 
Leandro Adams – PT; Nº 07 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 08 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 09 Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, Tio Pisca, 
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presidente do PTB, ex-vereador Antonio Azir, colegas vereadores, por isso que nós não 
podemos brincar de ser vereador, e eu não quero aqui tripudiar a ninguém, eu não 
quero menosprezar ninguém, mas o papel que essa casa fez hoje foi um papel ridículo, 
ridículo, porque ridículo? Porque nós fizemos um requerimento para que o CMPP se 
fizesse presente para nos trazer esclarecimentos sobre a situação da gripe suína, o que 
acontece, a comissão de saúde, tem esses pareceres já em ata, já transcrito para que 
nós saibamos, e na tarde de hoje, as duas e meia esteve aqui o senhor Werner 
Schwengber, e o Dr. Pedro Santana, o qual trouxe esclarecimentos que já esta de 
posse da comissão de saúde dessa casa, e ai nós não tivemos nexo na convocação 
dessas duas pessoas que hora estiveram aqui representando o CMPP, então assim, eu 
peço encarecidamente, eu quero ter paz, tranqüilidade na hora que eu venho me 
pronunciar aqui, mas nós estamos brincando de ser vereador, ou brincando com a 
população, com a comunidade, porque nós pregamos uma coisa, queremos outra coisa, 
e quando queremos que isso se execute, somos desarmados, e mais uma vez eu quero 
dizer a Vereadora Sandra Citolin, que eu acho que hoje é a que esta de posse deste 
relatório, esse relatório tinha que ser lido na ordem do dia, para que os demais colegas 
e as pessoas que estão aqui pudessem tomar conta do teor, Vereadora Sandra Citolin, 
é isso que eu gostaria, que isso fosse não só para mim que participei, o Vereador Elbio 
Esteve que participou, a vossa excelência que participou, para que a comunidade saiba 
o teor desse relatório desde o dia que ele foi elaborado, não foi lido por falta de 
experiência, por falta de conhecimento, compreendo tudo isso, mas a comunidade, o 
povo precisa saber o que esta estabelecido nos relatório de vocês, porque ele é bem 
claro o relatório feito pela Vereadora Sandra Citolin, pelo Vereador Elbio Esteve e o 
Vereador Erlei Vieira eu não sei se ele participou dessa reunião, se estava junto ou não, 
mas se vai assinar o relatório, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
obrigado pelo aparte vereador, até para concordar com o senhor que realmente nós 
passamos pelo ridículo aqui, sem duvida, porque a reunião foi realizada dia quatro, o 
relatório feito dia dez, a convocação para esclarecimentos no CMPP dia treze, e nós 
estamos fazendo o que aqui, se nós já sabíamos de tudo isso antes não teria 
necessidade de trazer essas duas pessoas que acredito que eles tenham o que fazer lá 
no CMPP, disponibilizar o tempo deles,  vir aqui para não responde nada, esta no 
relatório, e a mesma coisa, marcaram uma reunião, anteriormente a nossa sessão 
plenária, para um mesmo assunto, e ai eu já justifico o porque que eu não participei 
dessa reunião as duas e meia, porque eu já sabia do motivo que era, que era a 
explicação dessas duas pessoas estaria vindo fazer, obrigado pelo aparte; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, eu sei que o assunto é meio complexo, eu 
preciso somente de alguns minutos para terminar esse raciocínio, e ai dizer porque eu 
fico chateado com algumas coisas, a Vereadora Sandra Citolin, o Vereador Elbio 
Esteve e o Vereador Erlei Vieira assinaram a convocação dessas duas pessoas do 
CMPP, então eu peço encarecidamente que nós não entremos com muita vontade, ou 
com muita sede ao pote, porque nós queremos aqui, todos aqui querem trabalhar em 
prol da comunidade, mas nós estamos passando barreiras, nós estamos passando 
obstáculos, e realmente Vereador Gilnei Jarré, tem razão, a comissão de saúde faz 
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uma convocação para o Dr. Schwengber e o Dr. Pedro, para vir tratar o mesmo assunto 
minutos antes de as pessoas que vieram até aqui trazer as informações, então perde 
todo o nexo, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de visão do que nós 
queremos fazer em prol da comunidade, em prol do povo, eu sei que todos entraram 
com muita, muita vontade de trabalhar, mas muitas vezes a vontade demais de 
trabalhar atrapalha o processo legislativo, o processo no seu tramite corriqueiro ou no 
seu tramite legal, eu gostaria de não estar vindo aqui nessa tribuna, fazer esses 
questionamentos, mas eu preciso fazer, novamente que deveria ter sido lido na ordem 
do dia o parecer da comissão de saúde, deveria ter sido lido para todos, para que a 
imprensa soubesse, a posteriori foi decidido na reunião, com o Schwengber e o Dr. 
Pedro, porque ele ligava diretamente ao assunto que o CMPP nos traria aqui, então nós 
hoje infelizmente fizemos papel de bobo, papel de palhaços, no sentido legisladores, 
não no sentido pessoas, mas nós temos que ter um cuidado muito grande no que nós 
queremos fazer em prol da nossa comunidade, em prol do povo, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa que esta nos assistindo realmente 
Vereador Alemão, nós aprendemos aquilo que tem que ser feito, e o tempo que tem, 
que ser feito, e com sinceridade nos damos esse tempo também, e agradecemos a 
ajuda que os senhores que tem mais experiência, e que compreendem melhor essa 
questão pelo próprio tempo que estão aqui aprendendo, que nos dêem esse tempo 
também, quero lhe dizer vereador, que em nenhum momento qualquer membro da 
comissão de saúde tem o propósito de brincar, justamente com algo tão serio quanto é 
a questão do ato de legislar, quanto o ato de trabalhar nas comissões, quanto o ato da 
própria saúde em si, gostaria de dizer que o fato de termos chamado e de termos 
assinado para o CMPP estar aqui hoje, não inibe o motivo pelo qual eles vieram, não 
inibe, porque poderia ter outras questões envolvendo a própria contratação, de repente 
não apareceria como necessidade de saber a respeito das contratações e sim de como 
estava acontecendo a gripe em nossa cidade, então eu gostaria de relatar a ata de 
hoje, se me permite presidente, fazer a leitura da ata de hoje, é possível? Vereador 
Gilnei Jarré; bota em votação, eu não sou favorável; Presidente Vereador Leandro 
Adams; vereadora, colocamos na próxima sessão, no expediente; Vereadora Sandra 
Citolin; pode ser; Vereador Gilnei Jarré; presidente, nós estamos na discussão de 
requerimentos, é dos trabalhos executados, Vereador Alemão já acho que não se 
pronunciou da forma correta, que deveria ser dos requerimentos, então vamos ter o 
grande expediente normal; Presidente Vereador Leandro Adams; é que nós temos 
esse acordo, não é vereador, temos o acordo de eliminar o grande expediente; 
Vereadora Sandra Citolin; então eu entro na ordem do dia na próxima sessão, 
obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos os requerimentos, moções, convido a senhora 
secretaria para fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 02 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Paulino de Moura 
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– PTB; nº 05 Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos; projetos, solicito 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 106/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxilio financeiro à 
Câmara de Dirigentes Lojistas  de Carazinho - CDL, abertura de Crédito Suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo. 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 107/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito 
Especial e Suplementar no Orçamento de 2009. 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 108/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio para 
cedência de professores, nos termos da Lei Municipal n° 4.494/93, para a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, conforme parecer do IGAM e do Jurídico desta Casa, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, 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 106/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxilio financeiro à Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Carazinho - CDL, abertura de Crédito Suplementar e 
transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo.O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 107/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial e 
Suplementar no Orçamento de 2009. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 108/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio para cedência de professores, 
nos termos da Lei Municipal n° 4.494/93, para a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE. 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 dos projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão os projetos com 
os pareceres já aprovados; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, eu só gostaria de saber como foi o seu procedimento relacionado aos 
projetos, porque o senhor botou em votação o requerimento verbal do Vereador Erlei 
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Vieira, e o meu requerimento, eu pedi o requerimento, vai ser votado em bloco todos os 
projetos; Presidente Vereador Leandro Adams; não, o seu será em separado; 
Vereador Paulino de Moura; o meu esta em separado, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão os projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura 
do projeto em separado; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
116/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispensa o Clube Comercial de Carazinho 
da observância de recuo para edificação. O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do 
projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, senhora secretaria proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 116/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispensa o Clube Comercial de Carazinho da 
observância de recuo para edificação.O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres 
já aprovado; Vereador Paulino de Moura; justificativa de voto, presidente, até para não 
precisar usar a tribuna, eu gostaria de me abster de votar esse projeto, porque eu sou 
ecônomo do clube comercial, eu gostaria, eu não me sinto apto a votar esse projeto, 
mas peço aos demais colegas vereadores que aprovem porque vai ser um investimento 
muito grande para o município de Carazinho, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado então 
com a abstenção do Vereador Paulino de Moura, peço a senhora secretaria que 
proceda a leitura do requerimento do Vereador Paulino de Moura; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; 1905/385/09, 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 condolências em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor ASTROGILDO 
MENDES DE ALMEIDA, que veio a falecer no último dia 12 de agosto em nosso 
Município; Vereador Paulino de Moura – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
agradecemos a imprensa que nos prestigiou, presidente Azir, os trabalhos da reunião 
de hoje, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a 
ser realizada no dia 24 de agosto de 2009 às 18:45 horas. Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem, eu acho que a vossa excelência precisa consultar o plenário 
para a mudança desse horário, então eu gostaria que vossa excelência antes de tomar 
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qualquer atitude consultasse o plenário se nós somos favoráveis a mudança, até 
porque nós entendemos que ainda nos traz preocupação agora essa semana seis 
crianças estão baixadas, mais doze pessoas estão com os sintomas da gripe no nosso 
município; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura, eu 
acho que a justificativa de nós voltarmos  ao horário normal, é que no dia 24 todas as 
escolas vão estar funcionando, e o nosso regimento no art. 70 ele determina o horário 
da nossa reunião que é as 18:45 horas; Vereador Paulino de Moura; mas quando há 
necessidade é colocado em votação, então eu gostaria que o senhor tivesse, como o 
senhor fez quando foi para mudar o horário, o senhor colocou em votação; Vereador 
Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Rudinei Brombilla; inclusive hoje de 
manhã estava no gabinete em uma reunião, e esta cogitando a possibilidade de adiar o 
inicio das aulas nas escolas municipais, devido ao quadro, a temperatura que segundo 
o clima, eles estão estudando essa possibilidade de adiar o inicio as aulas na rede 
municipal, então quero também fazer um requerimento verbal aqui, para que seja 
colocado em plenário que pelas próximas duas sessões seja mantido esse horário, 
devido a época da gripe A; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, o 
requerimento para as 16:00 horas ainda continua no prazo, e foi votado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; consulto o jurídico da casa a respeito; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem, ele não foi votado, o presidente decidiu a 
mudança do horário, não teve voto nenhum para que mudasse o horário; Presidente 
Vereador Leandro Adams; interrompemos os trabalhos para ouvirmos o jurídico sobre 
a questão; recomeçamos os trabalhos, conforme acordo com os lideres de bancada a 
próxima reunião ordinária será as 18:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Leandro Adams                              Vereadora Sandra Citolin  
                   Presidente                                                             Secretária  
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L. 


