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Ata da Reunião Ordinária do dia 31 de agosto de 2009.............Ata 40 
 
 
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 31 de agosto de 2009, convido o Vereador Estevão De 
Loreno 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 24 de agosto de 2009, está em discussão à ata da 
reunião ordinária do dia 24 de agosto 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; solicito a Senhora Secretária 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Expediente 31 de Agosto de 2009: Convite da Assembléia Legislativa para o 
Seminário “Alimentação Escolar e Agricultura Familiar: geração de renda e alimentos de 
qualidade”, a realizar-se dia 03 de setembro. Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de verbas no valor de R$ 49.581,36. Comunicado do Ministério 
da educação, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 9.234,45. 
Of. 1287/09 do Ministério Público, o qual da ciência do devido comparecimento dos 
vereadores na reunião realizada dia 31 de agosto. Of. 523/09 do Deputado Márcio 
Biolchi, em resposta a OD 2.053/09. Of. 1.280/09 do Ministério Público o qual da ciência 
do devido comparecimento dos vereadores na reunião do dia 26 de agosto. Ofício do 
Ministério Público, com Termo de Audiência realizada no dia 26 de agosto. Convite do 
CTG Pedro Vargas para participar da Semana Farroupilha/2009. Convite para 
Audiência Crioula a realizar-se dia 17 de setembro no CTG Rincão Serrano. Of. do 
gabinete do Deputado Adilson troca, em resposta a OD 1.924/09. Of. 2.852/09 do 
Ministério da Saúde, em resposta a OD 1.719/09 Of. 423/09 da Secretaria da Justiça e 
do Desenvolvimento Social, em resposta a OD 2.94/09. Convite do Centro Cívico 
Expedicionário Claudino Pinheiro, para participar das festividades da Semana da Pátria. 
Projeto de lei n° 052/09 de autoria do vereador Paulino de Moura, o qual proíbe o 
consumo de cigarros, charutos, cachimbos em ambientes de uso coletivo, no Município 
de Carazinho. Projeto de Lei 117/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual altera a 
Lei Municipal 6.652/07 que cria comissão especial de julgamento. Projeto de Lei 118/09 
de autoria do Executivo Municipal, o qual altera e consolida a legislação que institui e 
disciplina  estacionamento rotativo pago e revoga as leis n 6.401/06 e 6.599/97. Of. 
3700 do Tribunal de Contas do RS, informando o envio de cópia da Certidão de 
Decisão – Título Executivo n° 446/09. Of. da Comissão do Projeto Mutirão de Natal 
2009, sob coordenação de Beatriz Girardello, solicitando a tribuna livre para o mês de 
setembro. Of. 35/09 do Tribunal de Contas da União, informando que os Senhores Irton 
Fucks e Jorge Luiz Gomes de Oliveira foram proibidos de contratar com o Poder 
Público. Of. da Eletrocar em resposta a OD 1.883/09, 2.079/09 e 2.086/09; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Indicações: 
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1959/1029/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa de 
sinalização com identificação da RUA FELIX GUERRA e AVENIDA FLORES DA 
CUNHA, localizada nas proximidades da Empresa Gráfica Sanini, eis que a mesma foi 
arrancada e encontra-se caída no canteiro central, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1960/1030/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA VENANCIO 
AIRES, no Centro, eis que os mesmos foram colocados no canteiro central causando 
um aspecto feio pra esta importante e movimentada via pública, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1961/1031/09, REITERANDO em complementação a indicação 
apresentada e apontada no livro de registro de n.º 0053/040/09, de autoria do Vereador 
Leandro Adams, e por solicitação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com 
Deficiência, solicita ao setor competente que as vagas de estacionamento para 
deficientes, obedeça a sugestão apresentada abaixo, Vereador Eugênio Grandó – PTB, 
Vereador Leandro Adams – PT e Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1962/1032/09, 
Reiterando PROJETO DE LEI – Dispõe sobre a dispensa do pagamento da tarifa no 
transporte coletivo urbano  de  Carazinho às pessoas portadoras de deficiência  Física, 
Mental, Auditiva, Visual e Autista, Reiterando e Solicitando ao Executivo Municipal, para 
que o mesmo realize a implantação do Passe Livre para deficientes físicos, na tarifa do 
transporte coletivo urbano de nosso Município, Vereador Eugênio Grandó – PTB e 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1963/1033/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes 
depositados na RUA CRISTOVÃO COLOMBO, no Bairro SÃO PEDRO nas 
proximidades do número 233, eis que os mesmos foram depositados na rua e 
encontram-se atrapalhando o fluxo normal dos veículos, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 1964/1034/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao 
setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA BISPO 
LARANJEIRAS, em frente ao número 51, no Bairro São Pedro, eis que os mesmos 
foram colocados na via pública, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1965/1035/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os três depósitos de entulhos verdes depositados na RUA AMAZONAS, no 
Bairro ORIENTAL, eis que os mesmos encontram-se na rua e no passeio público, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1966/1036/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
efetue estudos da viabilidade do  recapeamento asfáltico nas Ruas Tijuca e Charruas, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1967/1037/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
efetue trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio na Rua Silva Jardim em toda 
sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1968/1038/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que efetue trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio na Rua João 
Pessoa em toda sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1969/1039/09, Solicita 
ao Executivo Municipal que efetue trabalhos de capina, limpeza e pintura do meio fio na 
Rua Marechal Floriano em toda sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1970/1040/09, Solicita ao Executivo Municipal que efetue trabalhos de capina, limpeza 
e pintura do meio fio na Rua Presidente Vargas em toda sua extensão, Vereador 
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Rudinei Brombilla – PP; 1971/1041/09, Solicita ao Executivo Municipal que efetue 
patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros e a construção de uma Boca de Lobo 
em frente ao nº 1107, na Rua Siqueira Campos, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1972/1042/09, Reitera a solicitação ao  Executivo Municipal que  determine ao setor 
competente que execute trabalhos de reparo no asfalto da rua Antonio Pasin 
cruzamento com a rua Honorato Piccini no Bairro Dileta,  o mesmo tem uma elevação 
que dificulta o acesso de veículos, Vereador Leandro Adams – PT; 1973/1043/09, 
Reitera ao Executivo Municipal  que o setor competente execute trabalhos de limpeza, 
colocação de grade em bueiro na rua Honorato Piccini próximo ao campo do 
Farroupilha, Vereador Leandro Adams – PT; 1974/1044/09, Reitera a solicitação  ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente realizar trabalhos de melhorias 
e tapa buracos na rua Silva Jardim, esquina com a rua Ceará, paralelo aos trilhos, 
Vereador Leandro Adams – PT; 1975/1045/09, Solicitando ao setor competente para 
que realize uma operação tapa buraco na rua Ivalino Brum, Bairro V. Rica, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1976/1046/09, Solicitando ao setor competente para que seja 
colocado uma proteção (grade) no bueiro localizado na rua Neif Salim, Bairro Oriental, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1977/1047/09, Solicitando ao setor competente para 
que realize uma operação tapa buraco na rua Ivalino Brum, Bairro V. Rica, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1978/1048/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha, em frente a Chevrolet 
Carazinho Veículos Ltda., Vereador Estevão De Loreno – PP; 1979/1049/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua 
Diamantino C.Tombini (Rua da UPF – Carazinho), no Bairro Oriental, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 1980/1050/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua Florianópolis, no Bairro Hípica, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1981/1051/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua Carlos Lang, no Bairro 
Nossa Senhora Aparecida, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1982/1052/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da 
Rua José Biachi, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1983/1053/09, Solicita para o setor competente que seja feito a retirada das lixeiras 
nos canteiros centrais na Avenida Pátria e que seja solicitado aos prédios que façam 
cada um a sua respectiva lixeira, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1984/1054/09, solicita 
para o setor competente que realize a retirada de entulhos verdes depositados na rua 
Barão do Triunfo, na altura do nº 163, pois esta causando transtornos aos motoristas e 
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1985/1055/09, solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de capina e calçamento na rua Antonio E. Kerpem no 
bairro Centro. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1986/1056/09, 
Solicita para o setor competente que realize operação tapa buracos na Rua Diamantino 
Tombini no bairro Oriental, o asfalto está em péssimas condições e necessita reparos o 
mais breve possível, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1987/1057/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de colocação de um quebra molas na Avenida São 
Bento na altura do n° 836 no bairro Glória, o mais breve possível, Vereador Erlei Vieira 
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– PSDB; 1988/1058/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente estudos no sentido de encaminhar ao Governo Federal um pedido para 
implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas – CEO´S em nosso 
município, que faz parte do Programa “BRASIL SORRIDENTE” que foi criado para 
proporcionar tratamento dentário adequado às pessoas mais pobres, visando à 
preservação dos dentes, através de tratamento de canal, restaurações, etc, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1989/1059/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que 
providencie junto a Secretaria Municipal de Saúde, à volta do Dia “H” (Atendimento 
dedicado aos HOMENS de nosso município, especialmente no que diz respeito à 
prevenção e tratamento do Câncer de Próstata) com o “Ônibus da Saúde”, pois a mais 
de dez anos a população masculina de nosso município não tem mais acesso a este 
programa que beneficiava os homens, especialmente acima de 45 anos, com 
atendimento médico e exames em geral, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1990/1060/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalhos de 
recolhimento de entulhos verdes na Rua João Kraemer frente ao nº. 93, localizada no 
Bairro Sommer. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1991/1061/09, Solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua Senador Salgado Filho, 
localizada no Bairro Conceição / São Jorge. Solicitação dos motoristas, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1992/1062/09, Reiterando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de 
reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Siqueira Campos, localizada no 
Bairro Vila Rica. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1993/1063/09, Solicitando ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de 
viabilizar o pagamento ou parcelamento nos anos seguintes do imóvel desapropriado 
conforme Decreto do Executivo nº 180, o qual tem previsão de doação do referido 
imóvel ao Clube de Regatas Vasco da Gama, sob comando do Sr. Amadeu Tolotti, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1994/1064/09, Solicitando que determine ao setor 
competente a limpeza do Bueiro da rua Jose de Alencar esquina com Hilário Ribeiro, 
Bairro Laranjal, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1995/1065/09, Solicitando que 
determine ao setor competente a limpeza do Bueiro da rua Jose Pereira, Bairro Santo 
Antonio, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1996/1066/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que seja incluído no contrato que pretende ser firmado com a Corsan, a 
regulamentação legal dos poços artesianos no município de Carazinho, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, 
Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; requerimentos: 1997/392/09, 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 senhora   MARIA EVA 
SOARES   , transcorrido no último dia 29 de Agosto  de 2009, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1998/393/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e 
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oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do senhor ALDINO DOS SANTOS.Neste momento de 
tristeza para os familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força 
de que necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de 
um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar 
muito especial em nossas lembranças. A todos os familiares do inesquecível Senhor  
ALDINO DOS SANTOS, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1999/394/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES: 1)Qual Cargo de Confiança é ocupado pelo Senhor Hélio Bernardi 
? 2)Qual função o mesmo exerce? JUSTIFICATIVA: Averiguar a legalidade na 
contratação da pessoa nominada acima, face sua relação com o CMPP, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 2000/395/09, 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 Chefe da Unidade de Saneamento 
da Corsan ,  Senhor Ermogenes Bodanese, solicitando que seja enviado à esta casa, 
informações nos moldes de prestação de contas ano 2008 e também planilha de fluxo 
de caixa dos últimos 10 (dez) anos e o valor investido em nosso município neste 
período. Justifico este, para darmos continuidade na análise do contrato que pretende 
ser firmado com o Município de Carazinho, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
2001/396/09, O Vereador abaixo assinado solicita a MESA DIRETORA, para tomar as 
devidas providências sobre a questão da segurança do estacionamento da Câmara 
Municipal de Carazinho durante as sessões de segundas feiras à noite.Devido ao 
infausto ocorrido na última sessão solene do dia 24 de agosto, por volta das vinte e uma 
horas, onde um automóvel pertencente ao vereador abaixo teve o seu vidro frontal 
quebrado por um delinqüente dentro das mediações do estacionamento da Câmara 
Municipal; venho por meio deste pedir uma maior segurança durante as sessões 
semanais, tendo em vista para que futuros acontecimentos deste tipo não ocorram 
mais, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2002/397/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em 
Ata e oficiado, a Empresa Glória de Carazinho, solicitando que seja posto um ônibus 
circular depois do trevo do Posto do Baixinho, tendo sua entrada pela rua atrás da 
empresa Max Implementos Agrícolas e saída pela agropecuária Erni Orlando Roos 
Ltda. Devido ao grande número de reivindicantes, somando se a trinta moradores dos 
arredores do trevo de nossa cidade, próximos ao Posto do Baixinho; pedem que 
soluções sejam tomadas quanto à possibilidade de colocar um ônibus circular em 
horário comercial entre segundas e sexta feiras no trajeto citado acima. Pois devido a 
um grande número de famílias que residem próximas ao referido trevo e tem suas 
rendas ligadas diretamente a empresas de nosso distrito comercial, é de suma 
importância que tenham uma maior comodidade quanto ao deslocamento das mesmas 
até seus locais de trabalho, sem precisar percorrer grandes trajetos até um ponto de 
ônibus mais próximo. Temos a certeza de que em breve os moradores, comerciantes e 
demais pessoas que transitam próximos ao local citado, poderão contar com um maior 
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conforto e menos preocupações quanto ao seu transporte diário, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 2033/398/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo Sr.  
Nélson V. Loef, responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente solicitando 
que seja feito uma fiscalização na Rua Antônio F. Kerpem no bairro Centro,  pois os 
moradores estão reclamando de uma vertente de água que corta a referida rua na 
altura do n° 120, causando inúmeros transtornos aos moradores e também para quem 
utiliza a referida via, por isso venho pedir para que seja feita uma averiguação  e  
tomadas às providências cabíveis, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2004/399/09, O 
vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário 
seja enviado ofício ao responsável pelo setor Comercial de Telefonia Pública da OI, 
antiga Brasil Telecom, reiterando nossa solicitação para instalação de um telefone 
público na Rua Frederico Ozanan, Bairro Vila Rica, nas proximidades do “Bar do 
Juruna”, pois novamente fomos procurados por moradores que já há um bom tempo 
vem fazendo esta reivindicação. Este é um dos bairros mais populosos do município, 
por isso solicitamos atenção especial a este pedido, pois um telefone público nestas 
imediações viria amenizar a falta deste importante meio de comunicação, 
especialmente para as pessoas de mais idade e que não possuem telefone fixo em 
suas residências, especialmente em razão de que a grande maioria dos residentes 
nestas imediações são pessoas carentes. Ficaremos no aguardo de providências, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2005/400/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando as seguintes 
informações: 1.Balancetes orçamentários da receita e despesa do período 01 de julho 
de 2009 até a presente data onde conste; o valor orçado e o valor empenhado; saldo 
das dotações orçamentárias  da despesa; balancete da receita com o ingresso dos 
recursos vinculados da secretaria de educação. 2. Boletim de caixa diário do período 01 
de julho de 2009 até a presente data; 3. Extratos das contas correntes bancárias dos 
recursos vinculados da secretaria de educação.(extratos do banco e do relatório extrato 
da tesouraria); 4. Razão e relatório dos empenhos pagos e a pagar referente às 
despesas da secretaria de educação  de todos os recursos vinculados. 5. Razão dos 
empenhos n° 012949 até n° 012956. 6. Cópia dos documentos comprobatórios dos 
empenhos n° 012949 até n° 012956, que conste: empenho, documento da despesa, 
cópia da ordem de pagamento e cópia do cheque. 7. Comprovante contábil e bancário 
de todas as transferências bancárias efetuadas nas contas vinculadas da secretaria de 
educação e secretaria de saúde. 8. Cópia dos pagamentos efetuados referente ao 
contrato de gestão de saúde com o C.M.P.P. no período de 01 de julho de 2009 até a 
presente data. JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis irregularidades de cunho 
financeiro, ações que ferem os preceitos da administração pública, e que tem sido teor 
de constantes apontamentos verbais, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 2006/401/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando as seguintes informações: 1 – 
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Relatório por ordem de emissão dos empenhos liquidados, pagos e a pagar no período 
de Janeiro até a presente data. 2 – Balancete Contábil demonstrando o fechamento do 
Relatório com o Balancete até 31/08/2009. JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis 
irregularidades de cunho financeiro, ações que ferem os preceitos da administração 
pública, e que tem sido teor de constantes apontamentos verbais, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 2007/402/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando as seguintes informações: 1. Cópia dos 
pagamentos recebidos da prefeitura referente ao contrato de gestão de saúde para o 
C.M.P.P. no período de 01 de julho de 2009 até a presente data. JUSTIFICATIVA: 
Averiguar possíveis irregularidades de cunho financeiro, ações que ferem os preceitos 
da administração pública, e que tem sido teor de constantes apontamentos verbais, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2008/403/09, O 
Vereador Leandro Adams, requer a aprovação dos Senhores Vereadores para a 
realização de uma sessão solene em comemoração a semana Farroupilha e ao 
aniversário de 55 anos do CTG Pedro Vargas a realizar-se às 20 horas do dia 17 de 
setembro de 2009 nas dependências do CTG Pedro Vargas, anfitrião da Semana 
Farroupilha deste ano, Vereador Leandro Adams – PT; moções: 2009/350/09, ofício ao 
Senhor NELSON DOS SANTOS, eleito Presidente da Associação dos Moradores do 
Bairro SÃO JORGE MIGUEL, no último dia 22 de agosto. Receba em nome do PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos PARABÉNS pela assunção ao 
cargo e os nossos desejos de que consigas alcançar seus objetivos em prol deste 
Bairro e de seus moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2011/352/09, ofício a 
Senhora ROSA MARIA RODRIGUES eleita Presidente da Associação dos Moradores 
do Bairro NOVA OURO PRETO, no último dia 22 de agosto. Receba em nome do 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos PARABÉNS pela 
assunção ao cargo e os nossos desejos de que consigas alcançar seus objetivos em 
prol deste Bairro e de seus moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2012/353/09, ofício a Senhora ROSEMAR DE RESENDE BARBOSA, eleita Presidente 
da Associação dos Moradores do Bairro PRINCESA, no último dia 22 de agosto. 
Receba em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos 
PARABÉNS pela assunção ao cargo e os nossos desejos de que consigas alcançar 
seus objetivos em prol deste Bairro e de seus moradores, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2013/354/09, ofício ao Senhor LUIZ KLEIN, eleito Presidente da Associação dos 
Moradores dos Bairros FÁBIO & SÃO MIGUEL, no último dia 22 de agosto. Receba em 
nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos PARABÉNS 
pela assunção ao cargo e os nossos desejos de que consigas alcançar seus objetivos 
em prol deste Bairro e de seus moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2014/355/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, parabenizando  todos os profissionais Psicólogos do nosso município pela 
passagem do Dia do Psicólogo comemorado em 27 de agosto de 2009. Profissão a 
qual cabe ao psicólogo estudar os fenômenos da mente e do comportamento do 
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homem com o objetivo de orientar os indivíduos a enfrentar as suas dificuldades 
emocionais e ajudá-los a encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Nossos 
parabéns, nesta data cumprimento a todos os profissionais de Psicologia que exercem 
a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 2015/356/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, parabenizando o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do RS - 
CRECI, na pessoa do Sr. Dirceu Loeff – Delegado Regional e na pessoa do Sr. Jairo 
Graeff – Sub-Delegado, pela passagem do Dia do Corretor de Imóveis, comemorado 
em 27 de agosto de 2009. Nossos parabéns, comemora-se nesta data o Dia Nacional 
do Corretor de Imóveis, uma profissão com uma função social importante e que realiza 
o sonho de muitas pessoas. São profissionais trabalhando para o desenvolvimento 
sócio econômico do nosso município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando as entidades, Associação Comercial e 
Industrial de Carazinho – ACIC, na pessoa do Senhor Presidente Jocélio Nissel Cunha, 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL, na pessoa do Senhor Presidente 
Leandro Walber e o Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, na pessoa do 
Senhor Presidente Erselino Zottis, pela excelência do Lançamento da Semana 
Espetacular realizada no dia 26 de agosto de 2009 nas dependências do salão de 
eventos da CDL. Nossos parabéns pela forte parceria das entidades de Carazinho que 
tem possibilitado a realização de grandes projetos em prol da comunidade 
carazinhense. Acreditando que o crescimento e o desenvolvimento do município e da  
região passa por entidades fortes, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2017/358/09, 
ofício a Senhora VÂNIA STOCO TOME, Coordenadora do Projeto ORATÓRIA NAS 
ESCOLAS, PARABENIZANDO-A pela realização do mencionado Projeto em nosso 
Município nos últimos dias 25 e 26 de agosto, que contou com a participação de 
Escolas Estaduais e Municipais. PARABÉNS por proporcionarem aos nossos alunos 
importante aprendizado para nossos jovens adolescentes, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2018/359/09, ofício de CUMPRIMENTOS aos alunos BRUNA PEDROSO (1ª) & 
VINICIUS RODRIGUES (2º) da Escola Estadual Érico Veríssimo e CLAUDIA 
SCHALLEMBERG (3ª) do Patronato Santo Antônio, ambos sagraram-se vencedores no 
CONCURSO ORATÓRIA NAS ESCOLAS, realizado na última semana em nosso 
Município, concurso este que contou com a participação de 21 alunos das escolas 
municipais e estaduais, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2019/360/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de parabenização aos alunos da EMEF Escola 
Pedro Pasqalotto – pela conquista dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS 
2009 Modalidades Xadrez - com a participação dos 496 municípios, 4.000 escolas em 
todas as modalidades. 1º Lugar  Mirim : Clarisse Cruz Ribeiro. 2º Lugar Infantil: Karen 
de Almeida Nunes. 1º Lugar  Juvenil: Carolina Roza de Souza.  Recebam o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2020/361/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
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submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de parabenização ao 1º 
tenente ANTONIO GILBERTO BORGES DA SILVA – Comandante do 1º Pelotão de 
Policia Ambiental da Brigada Militar de Carazinho e extensivo a toda a corporação, 
pelos excelentes trabalhos realizados em Prol da Comunidade. Recebam o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2021/362/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando  
os mais sinceros votos de sucesso a direção do Banrisul por fazer sua parte como uma 
empresa preocupada com a qualidade de vida de todos, colocando uma rampa de 
acesso para cadeirantes na entrada do banco da Avenida Flores da Cunha; e assim 
fazendo-se cumprir a lei federal de acessibilidade  que regulamenta o atendimento às 
necessidades específicas de pessoas portadoras de deficiência no que concerne a 
projetos de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de 
transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva. São pequenas atitudes nobres como estas que fazem 
uma empresa da magnitude do Banrisul se destacar entre as demais do gênero, além 
de inúmeras outras qualidades que são conhecidas por todos os carazinhenses. 
Receba novamente os mais sinceros votos de sucesso da parte deste vereador que 
deseja que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul continue sempre exemplando sua 
forma de bem servir nossa comunidade, em especial aos portadores de necessidades 
especiais, que estão sempre batalhando por condições de igualdade perante a 
sociedade conforme reportagem em anexo, Vereador Estevão De Loreno – PP; O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos 
de sucesso a todos os bancários de nosso município, pelo seu dia transcorrido no 
último dia 28 de agosto. Estando sempre presentes em nosso cotidiano, a classe dos 
bancários merece receber com méritos a saudação por este dia tão especial que marca 
56 anos que foi iniciada uma das mais longas greves de seus oitenta e quatro anos de 
história, pois após 69 dias de paralisação, os banqueiros acabaram concedendo 31% 
de aumento. A categoria decidiu parar, o que deu início ao movimento que marcaria o 
‘Dia do Bancário’.Recebam novamente os mais sinceros votos de sucesso da parte 
deste vereador que deseja que cada vez mais representem nosso município dessa 
maneira tão significativa, continuando sempre com os excelentes serviços prestados, 
conhecimento e com todo este espírito lutador que está presente na história de todo 
bancário brasileiro e que já é conhecido por toda a comunidade carazinhense, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2023/364/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois 
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício a cada uma das Imobiliárias de nosso 
município, cumprimentando-os pela passagem do Dia do Corretor de Imóveis, que 
ocorreu na última quinta -feira, dia 27 de Agosto. Antigamente eles eram conhecidos 
como agentes de comércio, só em 1942 o Ministério do Trabalho, por meio de Carta 
Sindical, os designou como corretores de imóveis, e há 47 anos, em 27 de agosto de 
1962, foi promulgada a primeira lei regulamentando a profissão.Sem duvida alguma a 
importância da atividade vai além de uma simples negociação, envolve confiança e 
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responsabilidade, afinal muitas pessoas juntam dinheiro à vida toda para comprar um 
imóvel, se sacrificam para dar entrada, para financiar, e se o negociador não for ético, 
pode por tudo a perder. É um orgulho poder homenagear uma categoria de 
trabalhadores que tanto trabalha pelo engrandecimento e desenvolvimento de nossa 
cidade, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2024/365/09, A Vereadora abaixo subscrita 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, parabenizando  todos os profissionais 
de Educação Física do nosso município pela passagem do Dia do Profissional de 
Educação Física, a ser comemorado em 01 de setembro de 2009. O profissional de 
educação física tem como uma de suas características, o desprendimento e o 
comprometimento, muitas das vezes, trabalhando fora do horário de expediente sem 
qualquer tipo de remuneração complementar, mas apenas movido pelo desejo de 
cumprir determinada missão. Principalmente na missão de conscientização da 
sociedade e do próprio poder público, que a Educação Física deve ser conduzida por 
profissionais de Educação Física habilitados e registrados. Só assim os resultados são 
obtidos de forma segura e com qualidade.   Nossos parabéns a todos os profissionais 
de Educação Física, nossa homenagem numa ação de reconhecimento da importância 
desta profissão, principalmente levando-se em consideração ser através das atividades 
esportivas ou desportivas que muitas crianças e jovens encontram o diferencial em 
suas vidas, e ao invés dos desvios de condutas, encontram a paz e um novo rumo que 
irá direcionar suas futuras escolhas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2025/366/09, A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, 
parabenizando  todos os profissionais nutricionistas do nosso município pela passagem 
do Dia do Nutricionista comemorado em 31 de agosto de 2009. O Nutricionista exerce 
um papel fundamental na vida em sociedade. Ele utiliza a ciência da nutrição e 
interpreta fatores culturais, biológicos, sociais e políticos, com vistas a melhorar a 
alimentação, bem como a saúde e a qualidade de vida das pessoas, em todas as fases 
da vida. O profissional de Nutrição é responsável por planejar programas de 
alimentação, preparar dietas e cardápios, supervisionar a produção de alimentos em 
cozinhas de indústrias e restaurantes, bem como acompanhar o regime alimentar de 
atletas. Nossos parabéns, nesta data cumprimento a todos os profissionais 
nutricionistas que exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser 
humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2026/367/09, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos a Sr. Paulo Ecker proprietário da Empresa Comercial 
Ana Ltda – “Maquisoldas”, parabenizando pelas novas instalações de seu 
empreendimento que vem atender o município e a região. Manifestamos nossas 
congratulações e nosso reconhecimento ao ato arrojado de empreendedorismo e a 
visão de continuidade de investimento em nosso município, acreditando na capacidade 
de desenvolvimento e sustentabilidade do comércio carazinhense e regional. 
Desejamos também sucesso a equipe de funcionários da empresa que ao longo dos 
anos proporciona aos clientes a satisfação e bom atendimento, Vereador Gilnei Jarré – 
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PSDB; 2027/368/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
após submetido em plenário para aprovação, seja enviado de cumprimentos as jovens 
alunas do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Estadual Cônego João Batista 
Sorg, Gabrielly Graeff de Souza, Marlei Otília de Abreu e Pámela Taíse Lopes da Rosa 
parabenizando pela conquista do 2º lugar obtido na 6ª MEP – Mostra Regional das 
Escolas Estaduais Profissional Núcleo 03, evento realizado nos dias 26, 27 e 28 de 
agosto em Erechim. Plenamente consciente e sabedor do trabalho desenvolvido pela 
professora e orientador Tânia Míssel César, manifestamos nossas congratulações e 
nosso reconhecimento ao trabalho apresentado “ Profilaxia e Auto-Cuidado das 
Manicures e Pedicures na Transmissão das Hepatites B e C”, que vem levar mais uma 
vez o nome de Carazinho a tão longínquas estâncias, demonstrando o potencial dos 
alunos carazinhenses, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; conforme acordo com as bancadas não teremos hoje o intervalo regimental, 
convido aos lideres de bancada para receberem o presidente da escolinha TRIANON, o 
senhor Darci Guimarães, que fará o uso da tribuna livre na casa do povo na noite de 
hoje; Senhor Darci Guimarães; boa noite Senhor Presidente da casa, boa noite 
secretária, boa noite Senhores Vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, é com 
muito orgulho que estou pela segunda vez em frente a esse microfone da nossa casa, é 
a casa do povo, para falar a respeito da escolinha Trianon, que já esta indo para doze 
anos de trabalho com projetos, com crianças carentes, para quem não me conhece, sou 
Darci Guimarães, sou professor de educação física, sou formado pela UPF, pós – 
graduado pela Uniasselvi do Paraná, e a gente trabalha com crianças, porque, 
realmente já foi criança, e também tem oportunidades para chegar onde a gente esta, 
então é importante dizer para vocês que a escolinha Trianon começou com duas 
pessoas que realmente gostaria, era desportista, gostava muito do esporte, gosta, fui 
eu, e um amigo meu, que hoje infelizmente Deus já o levou, e a gente esta abraçado 
para junto com a minha diretoria continuar esse trabalho, queira Deus que vá adiante e 
que nunca pare, porque um trabalho bem feito com certeza tem resultado, nós temos 
projetos com crianças e adolescentes, crianças de seis a quatorze anos, no Futsal e 
campo, agora estamos também entrando na área da cultura, já estamos organizando 
dança folclórica, porque nós já temos quatro professores trabalhando na área, formados 
e agora também, a Ulbra, esta liberando acadêmicos para que possam fazer o estagio 
junto conosco, porque eles precisam fazer o estagio, então vão trabalhando e vão 
pegando aquela experiência junto, porque a criança não só aprende como realmente 
ensina o adulto, a gente tem que sempre estar conscientizado que todo educador, e 
tenho o prazer que a Sandra também é educadora, não é Sandra? Sabe que nós 
ensinamos e aprendemos com a criança, o gesto que ela faz para nós é uma coisa 
muito linda, é carinhoso, então, dizendo assim para vocês, nós temos o projeto “Faça 
uma criança feliz”, esse é um projeto pioneiro, esse projeto, “faça uma criança feliz”, é 
como o Yacamin tem o programa deles, Yacamin, esse “faça uma criança feliz”, nós 
colocamos esse nome e debatemos várias vezes com a diretoria, e achamos por bem 
fazer uma criança feliz, ela tem que olhar na face dela e ela estar sorrindo, e saber que 
ela esta com segurança de uma pessoa com responsabilidade, junto a ela, então nós 
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temos,  o ano passado tivemos 432 crianças, e esse ano, infelizmente estamos com 
cento e cinqüenta crianças, tivemos que reduzir devido ao apoio que esta faltando, mas 
quem sabe de agora em diante começa a funcionar os novos administradores que estão 
aqui na casa e também lá na prefeitura, e consigam olhar e começar a organizar e ver 
que realmente nós estamos aqui, e nenhum nome de sigla partidária, mas sim com a 
bandeira da escolinha Trianon, respeito todas as siglas partidárias no qual eu gosto 
muito, porque todo cidadão tem que ser político, porque se não é político não tem razão 
de viver, a minha política é educacional, essa ai a gente vai levar até o fim da vida, 
então pedi para vocês que nos olhem de bons olhos o pedido que vem, que a escolinha 
venha pedir ao poder publico, também uma parceria que nós estamos fazendo com a 
Fundescar, que ela nos auxilia muito a respeito de material, juizes, quando nós fizemos 
aquelas promoções, e também quero participar para vocês, Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, que a escolinha Trianon, ela tem um segmento que é projeto, e 
tem um segmento que é competição, o segmento que é projeto é trabalhar com todas 
as crianças, e dar a chance para todas as crianças para que através do esporte 
educacional eles saiam da rua, não entrem na droga e na marginalização, temos o 
nosso nobre vereador aqui que também trabalha com essa linha de prevenção a 
drogas, esta mais na coletividade do hospital, mas ele sabe do que estou falando, 
conhece bem a nossa clientela da nossa comunidade, então eu quero pedir para vocês 
que quando vir algum pedido, de alguma verba que nos ajudem, não é para o Darci, 
não é para a direção, é para a escolinha por que nós prestamos e devemos prestar 
conta, porque dinheiro público tem que ser prestado conta, tem que ser transparente, 
tem que olhar do outro lado e ver que o trabalho esta sendo aplicado e esta sendo 
desenvolvido, uma vez um cidadão me disse para mim, projetinhos de novo, esse 
cidadão a mentalidade dele esta poluída, porque todos os projetos que a escolinha 
Trianon tem é fundamentação teórica, nós nos baseamos em grandes autores e livros, 
para que nós possamos fazer um projeto, isso aqui não é assim pegar uma caneta, ou 
um computador e digitar, nós temos que ler, nós temos que saber o que nós estamos 
fazendo, qual o resultado que pode dar, o que a criança pode desenvolver, através do 
trabalho que nós estamos fazendo, então nós temos um outro projeto, o projeto, o 
esporte é a melhor maneira de educar, o ano passado nós fizemos o primeiro 
campeonato municipal inter-bairros, reuniu quatrocentas e poucas crianças, envolvendo 
logicamente pais, irmãos, responsáveis pela criança junto ao campo do Glória, na qual 
nós mandamos um oficio, infelizmente alguns vereadores não puderam participar, o 
Vereador Gilnei Jarré participou da abertura, e alguns não puderam porque devido 
talvez a algum compromisso, então nós estamos lançando agora o segundo 
campeonato, porque esse campeonato nós queremos fazer no mês de outubro e 
novembro, em meados, finalizando em dezembro, por quê? A criança, logicamente, deu 
esse problema da gripe, que as aulas vão se estender mais, mais o objetivo seria o 
que? A criança entre em férias o que ela tem que fazer depois, ela não pode ficar pela 
rua, ela tem que ter afazeres, e através do esporte nós queremos ocupar essas 
crianças, porque a bola, para quem conhece a bola, ela não é só chutar a bola e fazer 
gol, ela ensina você a sociologia, psicologia e a filosofia, matemática e todas as 
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disciplinas que nós estudamos na escola e nas universidades, pode ter certeza que 
uma bola ensina, porque nós nos comunicamos, nós somamos os gols, nós devemos 
conversar bem para uma imprensa, a criança tem que aprender, a criança tem que 
conhecer a história, tem que conhecer a ciência, tudo isso uma bola, você tendo ela na 
frente você pode trabalhar, você não precisa ter um quadro negro quase, é 
simplesmente fazendo esse trabalho, então eu trouxe na mão, senhor presidente, para 
lhe entregar, e também todos os vereadores que possam olhar o projeto, e analisar que 
realmente inclusive eu mandei para o estado esse projeto, para ver a resposta, eu 
mandei para a federação também, então eu vejo de bons olhos, porque quase todos os 
vereadores me conhecem, e as crianças também, os pais das crianças ajudaram, 
colocaram vocês aqui, e são bem representados porque são ótimos vereadores, não 
estou saboneteando ninguém, estou falando sério, são pessoas que sabem o que estão 
fazendo, então que nos auxilie na escolinha no sentido, na parte de projetos, que é a 
parte de competição nós temos empresas que estão nos auxiliando, temos os 
supermercado economia, temos a Fundescar, temos o Sicredi, temos também a Jet 
Laser, inclusive o departamento feminino, domingo nós iremos disputar o titulo, alias, 
desculpa, sexta-feira, já estou antecipando, muito jogo, sexta-feira na Acapesu, estão 
todos convidados os aqui presentes, para que façam presença lá, porque é muito 
importante ter uma autoridade olhando o jogo, porque quem esta jogando se sente, olha 
aquela pessoa veio nos incentivar, isso é importante, que vocês estão lá, queira Deus 
que se nós conseguirmos vamos ser bicampeão, se não conseguir, parabéns para o 
outro que consiga, mas pensando sempre no ser humano, para depois ganhar, ganhar 
não interessa, interessa aprender, a criança sempre, o adulto sempre tem que aprender 
o que? Saber competir, saber que adversário é uma coisa, inimigo é outra, então isso 
vocês podem ter certeza de que todos os segmentos acontece, então a gente tem os 
dois projetos aqui, fizemos vários projetos já, inclusive todos os nossos projetos, como 
eu já disse, independente de qualquer um cidadão que esta aqui representando o povo, 
eu estou aqui em nome da escolinha, mas defendendo uma bandeira da escolinha 
Trianon que é a mesma do Rio Grande do Sul, só mudam os brasões e a logomarca, é 
a mesma cor, então é sinal de garra, é sinal de dedicação, sinal de nunca desistir, o 
objetivo nós traçamos na hora que fomos gerados, a única maneira que vai terminar o 
nosso objetivo do ser humano é a morte, porque daí depois não tem mais nada para 
fazer, enquanto tiver vida há esperança, e nós estamos ai lutando, então quero 
agradecer vocês, dizer que fico feliz por vocês me darem a oportunidade para a 
escolinha a qual eu estou representando, e dizer que nós estamos inclusive 
representando Carazinho na tacinha RBS, estamos com a categoria iniciação 
classificada para a terceira fase, a categoria mirim e a categoria pré-mirim, na Ulbra, no 
gol de placa, temos a categoria feminino mirim que vai disputar o titulo, a infantil e o 
infantil masculino, então nós temos um resultado para esse ano que já é ótimo mas 
ainda pensamos muito, porque nesse trabalho que é da Ulbra, todo projeto que vai, o 
único gol de placa exclusivo daí é competição, então por isso que eu não quero, mas 
você quer um auxilio, mas estão cobrando de uma criança, para um pouquinho, ai é 
competição, e competição você sabe, todo mundo quer ganhar, isso ai é evidente, mas 
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agora, na parte de projetos vocês sabem que não tem, então quero agradecer a vocês 
por essa oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês, da família de vocês, que 
estejam onde estejam, sempre estar defendendo o nome de vocês, e também a minha 
família, infelizmente a minha mãe esta acamada, o Doutor estava atendendo ela, não é 
Doutor, esta em fase terminal, mas ela me deixou uma herança que eu já tenho a 
cinqüenta e três anos, seriedade e honestidade, isso eu tenho certeza, meu obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; consulto os colegas vereadores se tem algum 
pedido de informação, que queira mais alguma informação do presidente da escolinha 
Trianon; Vereador Paulino de Moura; não, Senhor Presidente, eu só queria 
parabenizar o Darci, é uma pessoa realmente guerreira, um trabalhador nato, se dedica 
às crianças, quem mais sabe hoje o que é se dedicar às crianças, o que é receber o 
amor da criança, é a minha pessoa, com o personagem do papai Noel, então eu sei o 
quanto isso é valoroso, quanto isso é importante, Darci, que tu continue fazendo esse 
trabalho maravilhoso que tu faz em prol das crianças menos favorecidas, aquelas que 
têm mais dificuldade, e a única correçãozinha que eu quero fazer a ti, é que eu estive 
na abertura do teu campeonato, só que eu estava de chinelo de dedo e bermuda, daí o 
Gilnei diz que não tem como reconhecer, mas eu quero dizer, eu estava lá, naquela 
abertura também, achei lindo, representando a câmara estava realmente o Vereador 
Gilnei Jarré, mas eu estava participando lá, e dizer, o que tu precisares, para que eu 
possa interceder junto ao governo estadual, junto ao governo federal, via deputados, 
estou à disposição, estou indo a Porto Alegre essa semana, o meu menino foi 
convidado a fazer um teste no grêmio; Senhor Darci Guimarães; ainda bem, no 
grêmio; Vereador Paulino de Moura; estarei levando ele, então, eu tenho ali hoje, 
vários canais que possa ser útil a ti, então estou a tua disposição, realmente eu não 
estou aqui a querer dizer o que tu não esta fazendo, o que tu sempre fez, e continuará 
fazendo, então conte sempre com esse vereador, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; presidente Darci, então registramos o nosso reconhecimento pelo 
seu trabalho em nossa comunidade, e vamos receber o seu projeto hoje, mas também 
devo dizer que o senhor deveria passar para o executivo; Senhor Darci Guimarães; já 
passei; Presidente Vereador Leandro Adams; já passou, e tenha certeza que quando 
esse projeto chegar na casa, porque nós, vereadores, não podemos fazer esse projeto, 
mas quando o executivo fizer, o senhor tenha a certeza que quando chegar na casa vai 
ser aprovado com a aprovação de todos  os colegas vereadores, então o nosso 
reconhecimento pelo seu trabalho em nome da casa do povo de Carazinho, muito 
obrigado, convido aos lideres de bancada para despedidas ao nosso convidado; ordem 
do dia, passamos agora para a 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 aos requerimentos de pesar e pedidos de 
informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 04 Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; nº 05 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 06 Vereador 
Estevão De Loreno – PP; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 08 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 12 Vereador Leandro Adams – PT; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira 
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discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, senhora secretaria, proceda a leitura do 
numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 09 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 10 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 11 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 12 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 
Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 14 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 15 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 16 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 17 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 18 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa aqui, através do diário da manhã, radio gazeta, as demais pessoas que nos 
dão a honra de estar na casa do povo, eu venho aqui, senhor presidente, falar o que eu 
vi na ultima semana, na ultima sexta-feira, onde esteve aqui nesta casa, nessa tribuna, 
um concurso de oratória, onde jovens estiveram aqui enfrentando um publico bem 
maior do que esse, a casa estava cheia, e o que eu vi, a evolução que eu vi nesses 
jovens, me deixou muito feliz, porque quando você chega a enfrentar um publico, a falar 
sobre os teus projetos, a falar sobre determinada situação, a voz engasga, e aqueles 
jovens fizeram um papel aqui, e eu gostaria que muitos vereadores estivessem aqui 
para ver o quanto essas pessoas trouxeram de beneficio para essa casa e parabenizar 
também a JC, onde ela fez esse concurso de oratória, porque nós precisamos de 
jovens que saibam falar em publico, saibam se expressar, e eu digo, que quando aqui 
cheguei nesta casa, enfrentei muitas dificuldades, porque eu nunca fui preparado para 
isso,  eu nunca tive a oportunidade de fazer um curso de oratória, de dicção, e graças a 
Deus o tempo me deu uma formação, uma cultura, uma aprendizado muito grande, mas 
eu quero ressaltar que esses jovens, os professores desses jovens estão de parabéns, 
porque a temática seria sobre o meio ambiente, que é uma situação complicadíssima, e 
eles tiveram uma performance muito boa, muito grande, e isso me deixou muito feliz, 
então eu não poderia deixar de vir aqui e parabenizar esses jovens, mandar uma 
moção para esses professores, para os coordenadores desse curso, porque é assim 
que o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso município, vai se desenvolver, e quando eu 
digo, e o Vereador Gilnei Jarré é testemunha disso, e aqui eu quero fazer uma critica 
que já fiz pessoalmente para o meu estimado irmão e amigo Ronaldo, nós não 
podemos conceber que o Ronaldo como presidente da FGTAS no nosso estado, não 
conseguiu captar recursos para qualificação dos nossos jovens, porque hoje estava 
falando com alguns empresários, eles dizem que tem recurso para investimento, mas 
não tem mão de obra qualificada no nosso município, então eu entendo que o município 
de Carazinho tinha que ser contemplado, eu, trabalhando na FGTAS tinha na ordem de 
vinte e quatro milhões para o Rio Grande, desses vinte e quatro milhões o Ronaldo, ele 
teve a possibilidade, vamos dizer que não venha os vinte e quatro, que venham dez 
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milhões, ele teria possibilidade de colocar um recurso no município de Carazinho, até 
hoje nós não temos nada a nível de FGTAS para qualificação dos nossos jovens, das 
nossas pessoas, do nosso município, então eu acho que eu vou cobrar mais dele, que 
ele consiga captar antes dele sair, porque ele é candidato a deputado federal, antes 
dele sair que ele coloque um recurso para qualificação, porque sem qualificação nós 
não conseguimos vagas no mercado de trabalho, hoje, eu trabalhei no SINE eu sei 
como é que funciona, tem as vagas, mas não tem as pessoas qualificadas, então isso 
causa um transtorno muito grande para quem oferece as vagas, e para quem quer as 
vagas, então precisamos qualificar essas pessoas,  para que essas pessoas tenham 
uma possibilidade a mais no mercado de trabalho, seria isso Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos as 
moções, 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; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; consultando os colegas vereadores, a possibilidade de votar em bloco todos os 
projetos, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido 
verbal do Vereador Paulino de Moura para votação em bloco dos projetos, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, senhora secretaria proceda a leitura do 
autor, ementa dos projetos; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, questão de 
ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; gostaria que o senhor definisse também juntamente com 
os demais vereadores, a sessão da próxima semana, devido o feriado de segunda-feira, 
se passa para terça-feira, enfim, que seja definido ainda na noite de hoje; Presidente 
Vereador Leandro Adams; tivemos uma conversa, não com todos, para fazer a 
sessão na próxima terça-feira, no mesmo horário, as dezoito e quarenta e cinco, então 
havendo a conscientização de todos, a próxima sessão será no dia oito de setembro, 
terça-feira, as dezoito e quarenta e cinco; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 111/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o município de 
Carazinho assumir o domínio de trecho da RS 142, localizado no perímetro urbano. 
Emenda modificativa: art. 1º - fica alterada a redação da emenda e do artigo 1º do 
projeto de lei nº 111 de 14 de agosto de 2009, que passarão a viger com a seguinte 
redação: autoriza o município de Carazinho a firmar convenio com o Estado do Rio 
Grande do Sul através do DAER, departamento autônomo de estradas e rodagens, com 
a finalidade de municipalização de trecho de estrada de rodagem, localizado dentro do 
perímetro urbano, artigo 1º - fica autorizado o município de Carazinho a firmar convenio 
com o estado do Rio Grande do Sul através do DAER, departamento autônomo de 
estradas e rodagens para o fim de municipalizar o trecho da RS 142 localizado dentro 
do perímetro urbano, entre o trevo da BR 285, até 50 metros após a rua Dagmar Scoel, 
totalizando 1.750 metros, conforme mapa de localização que é parte integrante dessa 
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lei. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças: O presente Projeto de Lei com 
Emenda Modificativa é CONSTITUCIONAL, conforme pareceres do IGAM e do Jurídico 
da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Relatório nº 008/2009. Autor: 
Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária JULHO/2009.  Foi 
encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: Balancete contábil e o 
balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa ao mês de julho de 
2009, para a Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário. Após análise do 
referido relatório, esta comissão conclui que o mesmo está em conformidade com as 
normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário desta Casa a 
aprovação deste parecer. Projeto de Lei nº 048/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. 
Ementa: Dispõe sobre a destinação de tempo para veicular campanha publicitária 
educativa contra o uso de drogas, nos grandes eventos culturais, esportivos, shows e 
outros equivalentes, realizados no Município de Carazinho. 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 113/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxilio financeiro ao CTG 
Rincão Serrano, no valor de R$ 1.100,00. 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 115/09. 
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 119/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009 da Câmara 
Municipal de Vereadores. 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 120/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza a concessão de auxilio financeiro ao Serviço Social do Comércio - 
SESC e abertura de Crédito Suplementar. 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 a emenda modificativa no projeto de lei 111/2009, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem na noite de hoje, essa emenda foi 
proposta pela comissão devido a uma interpretação da nossa jurídica, juntamente com 
o parecer do IGAM, instituto que nos auxilia, entendemos que realmente não tem como 
o município simplesmente assumir esse trecho, sem firmar um convenio com o estado, 
então ao mesmo tempo nós estamos autorizando o município a assumir o trecho, e 
poder firmar o convenio, só nós queremos lembrar que esse convenio, depois que ele 
seja enviado a Câmara Municipal para com que nós possamos anexar a esse projeto, 
seria isso Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
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como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime da emenda 
modificativa, 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, aprovação unânime 
dos pareceres da Comissão de Justiça e Finanças, Senhora Secretária proceda a 
leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 111/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza o município de Carazinho assumir o domínio de trecho da RS 142, 
localizado no perímetro urbano. O presente projeto de lei com a Emenda Modificativa 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 048/09. Autor: 
Vereador Felipe Sálvia. Ementa: Dispõe sobre a destinação de tempo para veicular 
campanha publicitária educativa contra o uso de drogas, nos grandes eventos culturais, 
esportivos, shows e outros equivalentes, realizados no Município de Carazinho. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei 
nº 113/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxilio 
financeiro ao CTG Rincão Serrano, no valor de R$ 1.100,00. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 115/09. 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 119/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009 da Câmara Municipal 
de Vereadores. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do 
Dia. Projeto de Lei nº 120/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
concessão de auxilio financeiro ao Serviço Social do Comércio - SESC e abertura de 
Crédito Suplementar. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os 
pareceres 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, esta em discussão os 
projetos com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, eu 
quero me pronunciar sobre um projeto que nós estamos dando autorização para o 
município para assumir o domínio do trecho da RS 142 localizada no perímetro urbano, 
porque eu acho isso de suma importância, aquelas pessoas que saem dos bairros 
Planalto, Cantares, São Jorge, Santa Terezinha, Fay, elas tem que vir no mercado que 
ora esta lá localizado, a policia rodoviária estadual vai lá e multa aqueles coitadinhos 
todo dia e toda hora, e o estado, como estado não dá a manutenção devida para aquela 
rodovia, então o município assumindo, ele vai poder fazer ali uma ciclovia, quem vai 
cuidar do transito agora, não é mais a policia rodoviária estadual, e sim os azulzinhos, 
que nós vamos ter mais essa atribuição, mas o importante é que aquela rodovia, aquela 
via publica, ela vai ser melhor cuidada, até a entrada do Bairro Bastico, até a entrada do 
Bastico ela vai ser cuidada pelo município, poderá se fazer passeio publico, poderá se 
fazer ciclovias, então eu acho que é um passo importante e tem vários vereadores 
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desta casa que tem lutado, e lutavam, e estavam lutando para que isso acontecesse, e 
o prefeito municipal atendeu essas reivindicações, porque muitos vereadores foram até 
Porto Alegre, ao DAER, porque ali é um perigo eminente, ali esta sempre atravessando 
as crianças dos colégios, e estava causando um transtorno, agora o município pode até 
fazer, quem sabe uma passarela, quem sabe melhorar a sinalização de transito, isso é 
evolução e aqueles moradores vão ser beneficiados porque hoje eles só tem o ônus, 
eles não tiveram o bônus até agora, e com essa lei, a câmara autorizando, estará 
autorizando, o município poderá assumir aquele domínio, seria isso Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, 
queremos agradecer a imprensa na noite de hoje, a presença do Dida do Bradesco, e o 
secretario da habitação que nos acompanha no nosso trabalho, 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 08 de 
setembro de 2009 às 18:45 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vereador Leandro Adams                              Vereadora Sandra Citolin  
                   Presidente                                                             Secretária  
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