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Ata da Reunião Ordinária do dia 14 de setembro de 2009.............Ata 42 
 
 
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 14 de setembro de 2009, convido o Vereador Paulino de 
Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; Senhora Secretária, 
proceda a leitura das convocações dos suplentes; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; convocação 38/2009. Ao senhor João Mafalda. Suplente de vereador do PSDB. 
Convoco vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores no dia 
14/09/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Erlei Vieira por motivos de 
saúde, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso 2º, alínea a desta casa. 
Convocação 37/2009. ao senhor José Jairo Scherer dos Santos. Convoco vossa 
senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores no dia 14/09/2009, tendo 
em vista pedido de licença do Vereador Estevão De Loreno, em virtude que estará em 
viagem a Porto Alegre, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso 2º, alínea a 
desta casa; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 08 de setembro de 2009, está em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 08 de setembro 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, senhora secretaria proceda a leitura da 
convocação do suplente; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 14 de 
Setembro de 2009. - Convite da EMEF Pedro Vargas para o 1° Seminário Educativo 
Começar no Presente a Construção do Futuro, a realizar-se dia 14 de setembro.  Of. 
361/09 do Deputado Federal Nelson Proença, em resposta a OD 1.980/09. Convite da 
Comissão de Economia, para audiência pública a ser realizada dia 23 de setembro. 
Convite do Ministério Público, para audiência a realizar-se dia 28 de setembro. Of. 
019/09 do Conselho Municipal de Tradições gaúchas, convidando para participar das 
festividades alusivas à Semana Farroupilha. Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 100.877,89.  Of. 2.037/09 
da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 1.544/09. Of. 2.027/09 da Câmara dos 
deputados, em resposta a OD 1.689/09. Of. 450/09 da Câmara dos deputados, em 
resposta a OD 1.963/09. Of. 648/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
1.818/09. Of. 719/09 da Câmara dos deputados, em resposta a OD 1.961/09. Of. 
1.184/09 da Assembléia Legislativa, em resposta a OD 2.115/09. Relatório n° 009/09 de 
autoria do Legislativo Municipal, da execução orçamentária e a conciliação bancária do 
mês de agosto de 2009. Comunicado do Ministério da educação, informando a 
liberação de recurso financeiro no valor de R$ 27.473,60. Projeto de Lei n° 125/09 de 
autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao 
hospital e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 
126/09 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a parcelar 
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débitos com o PREVICARAZINHO e abrir um Crédito Suplementar no Orçamento de 
2009. Projeto de Lei n° 127/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual revoga a Lei 
Municipal n° 4.778/95. Projeto de Lei n° 128/09 de autoria do Executivo Municipal, que 
autoriza a concessão de auxílio financeiro ao hospital e abertura de Crédito 
Suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo. 
Projeto de Lei n° 129/09 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza doação de 
área à Empresa augusto Graeff e revoga a Lei Municipal n° 6.768/08. Projeto de Lei n° 
130/09 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio 
financeiro ao MOFECOM e abertura de Crédito Suplementar. Of. das entidades de 
classe, manifestando posição no sentido que seja avaliada a possibilidade de 
transformação do Posto policial de Carazinho em delegacia regional, para o melhor 
atendimento da PRF em nossa região; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 2094/1096/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável, seja 
providenciada a recolocação da lixeira localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, 
em frente ao número 661, SULDATA INFORMÁTICA, em virtude de que se encontra no 
local apenas o suporte para a mesma, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2095/1097/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA SILVA JARDIM, 
em frente ao número 540, no Centro, eis que os mesmos foram colocados na 
mencionada rua e por ser esta de largura diferenciada das demais os mesmos 
atrapalham o fluxo de veículos que se utilizam desta para retornar a Avenida principal, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2096/1098/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, solicita ao Departamento de 
Trânsito e ao Conselho Municipal de Trânsito, a viabilização de uma escala dos fiscais 
de trânsito frente aos locais de grande fluxo e congestionamento de veículos e 
motocicletas, principalmente nas proximidades das escolas e Universidade de Passo 
Fundo – Campus Carazinho. Solicitação dos motoristas e pedestres. Estão ocorrendo 
constantemente colisões e atropelamentos, muitas das vezes acidentes fatais. Pois, os 
condutores de veículos imprimem alta velocidade nestes locais de grande movimento 
de pedestres e veículos.  Com as melhorias beneficiará e zelará pela segurança de 
todos, principalmente das crianças que ali estudam, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2097/1099/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente seja efetuada OPERAÇÃO TAPA BURACO, tão logo o tempo permita, na 
RUA PADRE GUSMÃO, no Bairro Hípica, eis que a mesma apresenta diversos buracos  
que estão causando desconforto aos moradores em virtude de que com as chuvas 
constantes formam poças de água e com a passagem dos veículos seguidamente 
respinga água destas nos pedestres que usam esta via pública para deslocarem-se, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2098/1100/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável seja realizada a colocação 
de saibro ao final da pavimentação asfáltica da RUA OSMAR WEBER com a RUA 
ANTÔNIO CASSEMIRO DA LUZ, no Bairro OURO PRETO NOVA, tendo em vista que 
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existe nesta rua citada um degrau muito grande entre a pavimentação e a rua sem 
pavimento, causando transtorno na passagem dos carros dos moradores e visitantes 
daquelas redondezas, que utilizam-se desta para deslocarem-se, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2099/1101/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
determine ao Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração 
da placa de sinalização de RUA na AVENIDA FLORES DA CUNHA, localizada em 
frente ao estabelecimento bancário HSBC, eis que deve ter acontecido uma colisão 
com a mesma estando esta torta com aspecto muito feio, necessitando ser substituído o 
suporte da mesma, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2100/1102/09, Mais uma vez 
estamos REITERANDO solicitação ao setor competente para que realize IMEDIATOS 
trabalhos de recuperação do asfalto da Rua Silva Jardim, no trecho entre a Rua Ceará 
e Osvaldo Cruz, no Bairro Oriental, pois a referida via é um dos acessos secundários ao 
Campus da UPF – Carazinho, e encontra-se em PÉSSIMO estado de conservação, 
INTRAFEGÁVEL, cheia de buracos de todos os tamanhos e proporções, uma 
vergonha, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2101/1103/09, Solicita para que o Executivo 
Municipal determine ao setor competente que realize a colocação de bueiros abaixo do 
número 1063 na rua Cuiabá bairro Floresta, as chuvas constantes fazem com que as 
águas alaguem os terrenos e casas. Solicitação dos moradores , Vereador Leandro 
Adams – PT; 2102/1104/09, Reiterando a solicitação ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras a realizar um estudo com 
urgência para abrir uma faixa de acesso para automóveis a Gare, ligando a Avenida 
Flores da Cunha até o “bigode do prefeito”, Vereador Leandro Adams – PT; 
2103/1105/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a 
realizar trabalhos de melhorias, recapeamento no asfalto ou  tapa buracos e 
ensaibramento da parte de chão batido na rua Padre Gusmão no bairro Vila Nova. 
Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 2104/1106/09, Solicita ao 
Executivo Municipal solicitando ao setor competente para que efetue trabalhos 
patrolamento, cascalhamento e limpeza da Rua Lupicínio Rodrigues e posterior efetuar 
estudos técnicos da viabilidade para efetuar a complementação do calçamento, 
Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 2105/1107/09, Reitera ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente para efetuar  reparos no 
calçamento, com a operação tapa buracos na Rua Osílio Zolet; Vereador José Jairo 
Scherer dos Santos – PP; 2106/1108/09, Reitera ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente para efetuar o termino do calçamento na Rua Saldanha 
Marinho, Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 2107/1109/09, Reitera ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a colocação de um  (01) 
Quebra Mola, na Rua Venâncio Aires em frente ao nº656, Vereador José Jairo Scherer 
dos Santos – PP; 2108/1110/09, Reitera ao Executivo Municipal a construção de uma 
creche no Bairro Medianeira, Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 
2109/1111/09, Solicita ao Executivo Municipal   que determine ao setor competente a 
limpeza e recolhimentos de  entulhos na Rua Rio Branco em frente ao nº. 141 por 
solicitação dos moradores, Vereador José Jairo Scherer dos Santos – PP; 
2110/1112/09, solicitando ao setor competente que seja efetuado serviços de melhoria 
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e providencie o asfaltamento da rua Monte Alegre no bairro Floresta, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2111/1113/09, solicitando ao setor competente que seja efetuado 
serviços de melhoria na rua Padre Gusmão, bairro Floresta, Vereador Eugênio Grandó 
– PTB; 2112/1114/09, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor 
competente que efetue serviços de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na rua 
Saldanha marinho 608-A, bairro Loeff, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2113/1115/09, 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, sugerindo ao mesmo que estude a possibilidade de 
ampliar a metragem para prestação de serviços tais como limpeza, roçada, poda, 
capina, pintura, desobstrução de sangas entre outros nos bairros da cidade, com a 
empresa que presta este serviço ao Município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2114/1116/09, Solicita ao Executivo Municipal e a Secretaria de Planejamento que 
determine ao setor competente, fiscalização nas estruturas das marquises de concreto 
dos prédios localizados na Avenida Flores da Cunha (região central). Muitas 
apresentam infiltrações e rachaduras visíveis nas suas estruturas, colocando em risco a 
segurança dos pedestres, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2115/1117/09, Reitera ao 
Executivo Municipal, que disponibilize recurso financeiro a Secretaria de Obras e a 
Secretaria de Planejamento para viabilizar a construção dos sanitários públicos na Gare 
e proteção em todas as laterais do terminal de ônibus. Solicitação dos usuários do 
transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2116/1118/09, Reitera  ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente com URGÊNCIA operação 
tapa buracos em toda a extensão da Rua Diamantino Tombini, localizada no Bairro 
Oriental. Pois, a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade.Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2117/1119/09, Solicita para 
o setor competente que realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua Padre 
Gusmão no bairro Hípica, os motoristas reclamam dos buracos e das péssimas 
condições da referida via que está entregue ao esquecimento e ao abandono, Vereador 
João Mafalda – PSDB; 2118/1120/09, Solicita para o setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados entre a Avenida Pátria esquina com a Rua 
Rufino Souza Leal, pois está causando transtornos aos motoristas e moradores. 
Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 2119/1121/09, Solicitando 
ao setor competente que seja feita operação tapa buracos na Avenida Pátria, no trecho 
compreendido entre a Rua Pedro Vargas e a rótula da Rua Alferes Rodrigo, pois os 
buracos estão tomando conta da referida via, Vereador João Mafalda – PSDB; 
2120/1122/09, 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, com 
urgência, pois os acidentes vêm ocorrendo quase que diariamente, neste trecho sendo 
que o perigo torna-se constante. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – 
PSDB; 2121/1123/09, Solicito ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para que realize o trabalho de Patrolamento, Cascalhamento e colocação 
de Bueiros na Rua São Vicente de Paulo no final de Linha, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 2122/1124/09, Reiterando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para que realize a operação de reparos no calçamento da  Rua Liberal, em 
frente ao numero 174 no Bairro Vargas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
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2123/1125/09, Solicita ao Executivo Municipal  para que determine ao setor competente 
para que  efetue o recapeamento  asfáltico na Rua Padre Gusmão, no Bairro Hípica, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2124/1126/09, Reitera ao Executivo Municipal  para 
que determine ao setor competente  a  reforma imediata da parada de Ônibus na Rua 
Padre Gusmão, esquina com Ipiranga em frete ao numero 1103, no Bairro Hípica pois a 
mesma encontra-se péssimo estado de conservação, até mesmo ocasionando 
alagamentos dias de chuva, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2125/1127/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal o trabalho de Capina, limpeza e pintura da Praça no 
Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2126/1128/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal a restauração da quadra de esportes de areia do Bairro Sommer 
(Profi Lurb), bem como a reposição de areia da referida quadra, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; requerimentos: 2127/411/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho a Direção da Empresa Conesul –  Empresa 
Prestadora de Serviços de Coleta de Lixo do nosso município, atendendo a solicitação 
de pessoas que procuraram esta vereadora, moradores da Rua General Portinho, 
Bairro Centro, inconformados com o fato de que a coleta de lixo nesta Rua é feito 
somente três vezes por semana. Visto que o pagamento pelos usuários para tal serviço 
estar sendo feito em dia, sendo o mesmo de outras ruas, como é o caso da Avenida 
Pátria, onde o serviço prestado pela empresa é diário. Solicitamos a Vossa Senhoria 
para que verifique este fato e tome as devidas providências cabíveis, para que a Rua 
General Portinho passe a ter a coleta de lixo diariamente. Solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2128/412/09, A Vereadora abaixo assinado requer 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancada na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, a cada um dos Deputados e Senadores da bancada 
gaúcha e ao Deputado Eliseu Padilha, autor do Projeto de Lei nº. 5.764/2009, que 
dispõe sobre a doação presumida de órgãos e tecidos para transplantes, manifestando 
nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos totalmente favoráveis à 
aprovação deste Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Eliseu Padilha – 
PMDB/RS, em razão de que consideramos este instrumento importante ao ficar 
presumida a autorização para doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, 
para finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem, salvo manifestação de 
vontade em contrário, nos termos desta Lei. Todo o indivíduo que não queira ser doador 
de órgãos e tecidos deverá obrigatoriamente ter registrado em  documento público de 
identidade o seu desejo de não ser doador de órgãos e tecidos. Neste sentido, a 
carência por órgãos para transplante é grande, visto que é cada vez maior em nossa 
população a freqüência de doenças crônicas que terminam por exigir tratamento por 
meio de transplantes. E um dos meios para aumentar a disponibilidade de órgãos para 
transplantes seria a adoção da doação presumida de órgãos. Acreditamos que a 
sociedade brasileira é solidária e que encontra-se mais esclarecida a respeito do tema, 
de modo que com o apoio dos nobres parlamentares poderemos aprovar o referido 
Projeto de Lei, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; O Vereador abaixo assinado solicita 
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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 Maria 
Eunice Subtil , transcorrido no último dia 13 de setembro, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 2130/414/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Pedro 
Sant’Ana de Moraes, para que juntamente com o responsável pela Vigilância Sanitária 
de nosso município, estudem a possibilidade de voltar aceitar anonimamente as 
denuncias feitas  por telefone, pois é grande a reclamação por parte da comunidade de 
terem que se deslocar até a Secretaria para preencher formulários para serem aceitas 
suas denuncias, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2131/415/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado 
oficio ao Secretario de Desenvolvimento, Agrícola, Indústria, Comércio e Habitação, Sr. 
Nélson Valter Loeff, juntamente com o Departamento de Meio Ambiente  para que 
realize uma campanha de educação ambiental nos bairros de nossa cidade, orientando 
aos moradores a forma correta de separação de resíduos. Em diversos bairros de 
nossa cidade constatamos que existem verdadeiros lixões a céu aberto, os moradores 
utilizam estes espaços geralmente áreas verdes para depositar todo tipo de resíduo, 
uma campanha de conscientização dos moradores e a colocação de placas com o 
número da lei esclarecendo sobre a proibição de deposito de lixo, e telefone para 
denuncia, acreditamos que melhoraria em muito o aspecto de nossa cidade. Muitos 
locais são próximos de escolas creches supermercados etc. Muitos cidadãos que 
moram próximos a estes locais padecem de total falta de qualidade de vida por vários 
fatores já conhecidos, mas preservar áreas verdes ainda existentes, ou incentivar a 
plantar árvores ou transformar em hortas comunitárias nessas regiões, seria uma 
maneira de resgatar um mínimo de dignidade para os seus moradores, mesmo sabendo 
das dificuldades existentes temos que tentar corrigir essa distorção, que tem muito a ver 
com  a falta de educação ambiental  e instrução dos seus moradores, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 2132/416/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Secretario de Desenv., Agric., 
Ind., Comércio e Habitação, Sr. Nélson Valter Loef, através da Secretaria da 
Agricultura,para que seja desenvolvido um programa de  confecção de hortas de fundo 
de quintal. Visando proporcionar as famílias de baixa renda condições para que 
cultivem em seus próprios terrenos alimentos, tais como verduras , legumes,etc...,para 
consumo próprio,tendo para isso distribuição gratuita de sementes, bem como 
acompanhamento de profissional especializado na preparação da horta, mudas e tempo 
adequado para o plantio, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2133/417/09, Oficio ao Diretor 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S. A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO 
KAYSER solicitando ao mesmo que seja realizada a substituição de várias lâmpadas 
queimadas a um período de aproximadamente 20 dias na Avenida Pátria desde a 
empresa Inviolável Segurança até abaixo do nº 1942, solicitação dos moradores e 
transeuntes que procederam anteriormente com protocolos através do 0800 da 
empresa, não havendo solução até o momento até mesmo por se tratar de mais 
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segurança neste perímetro, Vereador Leandro Adams – PT; 2134/418/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 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 ao 
senhor JOÃO FRANCISCO GOMES DA FONSECA.  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 JOÃO 
FRANCISCO GOMES DA FONSECA os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2135/419/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de 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 ONIZ 
LEAL SUBTIL. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, 
pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da 
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto 
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos 
os familiares da inesquecível da MARIA ONIZ LEAL SUBTIL os nossos mais sentidos 
pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP e Vereador José Jairo 
Scherer dos Santos – PP; 2136/420/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário, seja enviado ofício ao, Sr.  Flavio Adiers, 
responsável pelo setor de fiscalização  para que  estude uma maneira de intensificar a  
fiscalização como prevê nosso Código de Posturas no seu art.: 23,  letra f, onde se a 
logradouros públicos, lixeiras etc. Recebemos muitas reclamações da população  
referente a lixos, lixeira e para solucionar este problema para a comunidade conta com 
uma ação mais rigorosa no cumprimento da lei, que ao mesmo tempo estará 
informando os cidadãos também  estará  conscientizando, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; moções: 2137/385/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
manifestando nossos CUMPRIMENTOS à equipe carazinhense de motociclistas 
COBAIA RACING que conquistou 08 prêmios no ARRANCADÃO realizado no último 
dia 06 de setembro do corrente no autódromo CAVALO DE TRÓIA. PARABÉNS a 
todos os pilotos que integram esta equipe e pelos resultados alcançados na disputa, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2138/386/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Conselho Municipal de Tradições Gaúchas 
- CMTG do nosso município na pessoa do Senhor Coordenador Volnei Hebert, 
parabenizando-os pela excelência da organização das programações das Festividades 
alusivas à Semana Farroupilha realizada de 13 a 20 de setembro de 2009 com diversas 
atividades especiais, atividades culturais nas escolas, voltadas para a cultura gaúcha na 
comunidade, atividades culturais nos CTGs e especialmente ao Homenageado da 
Semana Farroupilha o tradicionailsta Loreno Albuquerque Graeff (in memorian). Nossos 
parabéns, ao estimular ações que valorizem a cultura gaúcha e que promovam a 
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integração e participação da comunidade, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2139/387/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Coordenação dos Cursos de Administração da Universidade Luterana do 
Brasil e da Universidade de Passo Fundo do nosso município, parabenizando os 
administradores e acadêmicos do Curso de Administração pelo Dia do Administrador 
comemorado em 09 de setembro de 2009. O administrador é aquele profissional que 
planeja, organiza, coordena e controla as atividades e processos das organizações, no 
sentido de proporcionar o desenvolvimento sócio-econômico das mesmas, e 
conseqüentemente, da sociedade em geral. Cabe a ele ainda buscar métodos e 
atividades para o bom funcionamento da organização, além de executar seu 
planejamento de modo a alcançar índices de produtividade desejáveis. No dia de hoje 
os administradores brasileiros, em especial aos do nosso município, comemoram 44 
anos da regulamentação da sua profissão, que foi instituída pela Lei nº 4.769, em 1965. 
Estes profissionais possuem uma importância  incrível na sociedade, pois sem eles não 
teríamos o desenvolvimento das organizações. Nossos parabéns a todos os 
administradores pela passagem do seu dia, desejando votos de sucesso e realização 
em sua jornada, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2140/388/09, ofício ao Senhor NEI 
CÉSAR MÂNICA, Diretor Presidente da COTRIJAL, enviando CUMPRIMENTOS pela 
passagem dos 52 anos desta importante Cooperativa comemorados hoje, que sem 
sombra de dúvida é motivo de orgulho para seus associados, pois com o passar do 
tempo a mesma se destaca no mercado do Agro negocio. Recebam em nome do 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos PARABÉNS por esta 
data significativa para todos nós, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2141/389/09, o 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido ao plenário 
para aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio a D’Arte Galeria, na pessoa da 
Srª. Ilse Ana Piva Paim, parabenizando pelo 13º aniversário da galeria, comemorado 
neste mês de setembro. Congratulando também na oportunidade a artista plástica Ilse  
Ana, que estará expondo suas belíssimas obras no próximo dia 17 de setembro no 
shopping Bella Cittá em Passo Fundo. Fazendo do município de Carazinho também 
referencia em arte e inovação, como proposta da galeria. Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
2142/390/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio a 
COTRIJAL, na pessoa do presidente Sr. Nei César Mânica e extensiva a toda diretoria 
e funcionários de congratulações pelos 52 anos de fundação desta cooperativa, 
comemorado neste dia 14 de setembro de 2009. empresa esta que é herdeira de uma 
tradição de solidez e segurança construídos pelo trabalho de sucessivas administrações 
desde 1957, e que parte diariamente em busca de novos desafios. A história da 
COTRIJAL nos seus 52 anos de atuação é recheada de desafios e conquistas, fruto da 
união e visão de pessoas empreendedoras que souberam olhar através de seu tempo. 
Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2143/391/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
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que após submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio 
ao grupo Artesania, congratulando pelo lançamento da coleção SAFRAS, o qual 
realizou-se no ultimo dia 11, no shopping Everest. A coleção que trouxe a temática das 
tradições gaúchas, encheu de encanto e beleza todos os presentes. E mais uma vez 
colocou o nome do nosso município no cenário belíssimo da arte. Por meio deste nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
2144/392/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado oficio a direção 
do sindicato dos bancários de Carazinho, e extensiva a toda diretoria e funcionários, 
congratulando pelo lançamento do livro “História do sindicato de Carazinho e região. As 
três fases”, de autoria da Ms. Silvana Moura, o qual será lançado oficialmente no 
próximo dia 23 de outubro. Parabenizando também, neste sentido, pelo lançamento 
desta obra na 55ª edição da feira do livro de Porto Alegre, no próximo dia 05 de 
novembro. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 2145/393/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois 
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo a Gerencia da CORSAN 
de Carazinho, extensivo aos demais funcionários, cumprimentando-lhes pela iniciativa 
de construir uma área de lazer em um bairro do município em área de sua propriedade 
que antes era usada como área de pastagem para animais (terreno baldio). 
Ressaltamos a beleza deste novo espaço para lazer que está a disposição de nossa 
comunidade, com toda a infra-estrutura necessária, brinquedos, bancos, mesas, 
bebedouro e iluminação, com certeza uma belíssima iniciativa que teve um alto 
investimento, mas que demonstra que há por parte da Companhia Riograndense de 
Saneamento a disponibilidade em proporcionar aos seus consumidores um lugar tão 
especial onde é possível a realização de diversas atividades, principalmente em família. 
Esperamos que este exemplo possa ser seguido por outras entidades e empresas de 
nosso município, não só com relação a construção de novas áreas de lazer, mas 
também com relação a manutenção e melhoramentos nas já existentes.Recebam o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em poder 
cumprimentá-los por essa admirável ação, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2146/394/09, 
O Vereador abaixo assinado, solicita que após ouvido o Plenário seja enviado ofício de 
congratulações ao Presidente da Cooperativa Regional de Desenvolvimento de 
Teutônia – CERTEL, Sr. Egon Édio Hoerlle, e a gerência da Loja recentemente 
inaugurada em nosso município, cumprimentando-os pelo investimento que vem 
contribuir para o desenvolvimento econômico de nosso Município, através da geração 
impostos e principalmente com relação a criação de novas vagas de emprego, pois  em 
uma época de difícil poder aquisitivo, onde vários setores da economia brasileira 
encontram-se em situação delicada, merece destaque o empreendedorismo desta rede 
que conta agora com 60 (sessenta) filiais. O investimento engrandece a comunidade 
carazinhense pela coragem dos investidores, pela oportunidade de emprego que está 
sendo disponibilizada aos nossos munícipes, pela aposta que fazem em Carazinho ao 
escolher nosso município para dar prosseguimento a expansão da rede de lojas, bem 
como por proporcionar aos carazinhenses mais uma lojas de primeira linha com 
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qualidade reconhecida em todo o Estado, merecendo por isso o reconhecimento e o 
destaque do Poder Legislativo Municipal, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2147/395/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à dupla sertaneja CÉSAR 
E ZÉU, pelo lançamento do seu primeiro CD de musica que leva grandes sucessos, os 
músicos com estilo próprio e marcante e uma grande experiência na suas 
apresentações em shows e festivais. Receba o reconhecimento e os cumprimentos do 
Legislativo Municipal que muito se orgulha desta dupla genuinamente Carazinhense, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2148/396/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a PATRONAGEM E AO QUADRO SOCIAL DO CTG PEDRO 
VARGAS, em homenagem ao seu 55º aniversário de fundação, a ser comemorado no 
dia 19.09.2009. O papel de honrar as tradições e preservar a cultura gaúcha foi sempre 
desempenhado brilhantemente por esta Entidade Tradicionalista. O CTG PEDRO 
VARGAS faz parte da história do município de Carazinho e porque não dizer, da história 
riograndense. Homenageá-lo nesta data tão importante é, antes de tudo, prestar culto 
aos gaúchos que tão bem o representaram, dentro e fora do Estado, ao longo destes 55 
anos, além de muito nos orgulhar por podermos vivenciar mais um ano desta trajetória, 
sendo o terceiro mais antigo do Rio Grande do Sul registrado no MTG. A todos que 
fizeram e fazem parte do “PEDRUCA”, como sempre foi chamado carinhosamente, 
nossas felicitações, Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente Vereador Leandro 
Adams; conforme acordo das bancadas hoje não teremos o grande expediente e 
também não teremos o intervalo regimental, ordem do dia, passamos agora para 
apreciação e votação, requerimentos, moções e projetos, convido a Senhora Secretária, 
para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com exceção aos 
requerimentos de pesar; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; por questão de ordem, Senhor Presidente, gostaria de 
fazer um requerimento verbal, com o aval dos lideres de bancada, para nós votarmos 
os requerimentos e moções em bloco, e também os projetos de lei, é o meu 
requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido 
verbal do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; com exceção do primeiro, 
não é Jarré? Do primeiro projeto;  Presidente Vereador Leandro Adams; com 
exceção ao projeto de lei 112, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, Senhora Secretária proceda a leitura do numero e 
autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos de pesar; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 
02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 05 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 06 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 07 Vereador 
Leandro Adams – PT; nº 10 Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; estão em discussão os requerimentos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, Vereadora Sandra Citolin com a palavra; Vereadora 
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Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a imprensa, publico aqui 
presente, eu quero fazer uma referência ao requerimento que eu entrei aos lideres de 
bancada na câmara dos deputados, no senado federal, em especial ao deputado Eliseu 
Padilha, sobre a doação presumida de órgãos e tecidos para transplantes, entendo que 
a questão da doação ela é fundamental para que se preserve a saúde, para que se 
preserve a própria fila que esta vigente hoje, para o caso dos transplantados, então eu 
parabenizo o deputado Eliseu Padilha,  por ter tão bem descrito no projeto de lei a 
questão da doação presumida; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa aqui presente, Ana da Gazeta, Diário da manhã, tio Pisca, ao 
meu companheiro de partido, Moreira, demais pessoas, ao ex-vereador dessa casa, 
Cláudio Santos, também estava na casa o ex-vereador Luiz leite, o suplente de 
vereador Marcos Soares, também o Orlando Ferrari, eu vou me ater à moção que fiz a 
Cotrijal porque é uma empresa realmente, genuinamente de Não Me Toque, empresa 
que tem trazido bons frutos na casa de geração de empregos, geração de renda, nós 
sabemos que é uma empresa bem comandada pelo Nei César Mânica, ao qual ela tem 
trazido muitas conquistas, através da expodireto no nosso município, também porque 
nós somos vizinhos do município de Não Me Toque, e quando tem esses eventos 
grandes a nossa rede hoteleira de restaurantes, supermercados, o nosso próprio 
aeroclube, aeroporto, todos são usados para que essas empresas que vem de fora se 
instalar em Não Me Toque, nada mais justo do que fazer uma homenagem pelos 52 
anos da Cotrijal, senhor presidente, também terminando, e não vou me reportar na 
votação dos projetos, eu quero dizer para direção, o Alexandre, o Augusto, da empresa 
Graeff, que nós iremos votar esse projeto hoje, na noite de hoje,  com certeza vai ser 
por unanimidade, e vocês, principalmente vocês dois jovens, empreendedores, 
trabalhadores, que geram emprego, isso para nós é muito importante, não adianta nós 
só colocarmos empresas de grande porte e deixar de auxiliar as de pequeno porte que 
também geram os seus impostos, geração de emprego, então pode contar com o nosso 
voto, acho que a câmara por unanimidade vai aprovar esse projeto, e vocês sejam 
felizes no empreendimento de vocês, eu tenho certeza que serão, porque conheço 
vocês desde criança, desde jovens, então torço muito pelo sucesso de vocês, obrigado 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovação unânime, convido a senhora secretaria para 
fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 05 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 06 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 
07 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 09 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 11 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; nº 12 Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente Vereador 
Leandro Adams; estão em discussão as moções, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
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que se manifestem, aprovação unânime, projetos, peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do numero emenda e autor dos projetos, bem como o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças do projeto 112/2009 e suas emendas; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei 112/2009. Pelo presente encaminhamos o 
projeto de lei 112/2009 o qual autoriza o poder executivo a firmar convenio para 
cedência de servidores para a organização social, CMPP, para apreciação, sob o 
regime de urgência. Emenda ao projeto de lei 112/2009. Senhor Presidente, atendendo 
ao oficio OP. 172/2009 referente ao projeto de lei 112/2009, o qual autoriza o poder 
executivo a firmar convenio para cedência de servidores para a organização social, 
CMPP, propomos as seguintes emendas: Emenda Supressiva: 1º - fica suprimido um 
cargo de dentista e um psicólogo, servidores do estado e da união da relação dos 
servidores constantes do artigo 1º do projeto de lei nº 112/2009. 2º - fica suprimido o 
parágrafo único do mencionado projeto. Emenda modificativa: 1º - o artigo 3º passa a 
viger com a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 2º -  o 
numero de cedidos passa de trinta e cinco para trinta e três servidores. 
Atenciosamente. Aylton Magalhães. Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças: Projeto de Lei nº 112/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio para cedência de servidores para a Organização 
Social - CMPP.O presente projeto de lei com emenda supressiva e emenda modificativa 
é inconstitucional, conforme parecer do IGAM; Presidente Vereador Leandro Adams; 
esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto 112, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje na casa do povo, ex-
vereador Cláudio Santos, Moreira, tio Pisca da imprensa, a Ana da Gazeta, Diário da 
Manhã presente também, dizer que raramente eu discordo de um parecer do IGAM, e 
se vem acompanhado dos meus colegas vereadores membros da Comissão de Justiça 
e Finanças, o Jarré e o Eugênio, nos pareceres, o prefeito mandou uma emenda nesse 
projeto, uma supressiva e uma modificativa modificando o projeto para ver se consegue 
fazer andar o CMPP, eu entendo as razões dos meus companheiros, mas tenho que 
discordar num ponto, quando o prefeito tenta reglar um projeto de lei, e é um prefeito 
que tem que levar a administração e as secretarias para a frente, então ele esta 
tentando melhorar o CMPP, eu sei que os meus colegas na conversa hoje pela manhã 
com o Jarré, ele me dizia que o prefeito demitiu e agora esta fazendo um remanejo, 
mas é a maneira de administrar do prefeito, ele demitiu e hoje esta cedendo servidores 
para lá, e a gente não pode discordar da maneira dele fazer porque ele é o prefeito, nós 
somos os vereadores, e a gente tem que aqui votar, então eu vou discordar e vou votar 
contra o parecer, contra os meus companheiros da comissão, contra o parecer que diz 
que é inconstitucional o projeto de lei, por entender que o projeto é constitucional, então 
vai ser o meu voto, votar contra o parecer dos meus colegas da comissão, era isso; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, senhores e senhoras 
presentes na câmara, só para justificativa da questão do parecer desse projeto,  no meu 
entender é inconstitucional porque não se pode fazer um processo licitatório, contratar 
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uma empresa para prestar serviços na área da saúde, depois você pegar funcionários 
que são do quadro do município e ceder para essa empresa, não tem lógica, no 
momento que você fez uma licitação você contratou a empresa, para prestar tal serviço, 
e a empresa tem que prestar aquele serviço, não é licito, não é justo, não é correto que 
o município pegue funcionários da sua alçada, e remeta para uma empresa privada, 
prestar um serviço na qual ela já esta sendo paga, então por isso o meu voto e o voto 
do Vereador Gilnei Jarré, pela inconstitucionalidade do projeto, obrigado;  Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, atenção colegas 
vereadores, nós vamos colocar em votação o parecer, então muita atenção, o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças que é inconstitucional, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, rejeitado o parecer por cinco 
votos a quatro, senhora secretaria proceda novamente a leitura das emendas 
modificativas; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Emenda Supressiva: 1º - fica 
suprimido um cargo de dentista e um psicólogo, servidores do estado e da união da 
relação dos servidores constantes do artigo 1º do projeto de lei nº 112/2009. 2º - fica 
suprimido o parágrafo único do mencionado projeto. Emenda modificativa: 1º - o artigo 
3º passa a viger com a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 2º - o numero de cedidos passa de trinta e cinco para trinta e três 
servidores; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as duas 
emendas do projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime das emendas, esta em discussão o projeto com as emendas e os 
pareceres já aprovados, esta em discussão o projeto com as emendas já aprovadas; 
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, pessoas 
que acompanham a nossa sessão na noite de hoje, até para justificativa de voto, o 
nosso entendimento é idêntico, meu e do Vereador Eugênio Grandó, que se você 
contrata uma empresa você não pode emprestar funcionário para aquela empresa 
prestar serviços para o município, senão, toda empresa que for contratada pelo 
município para prestar serviço para o município, o município pode emprestar 
funcionários para com que essas empresas executem os trabalhos do município, e até 
para deixar bem claro que no inicio desse mandato a administração Alexandre e Sergio 
foi crucificada por ter deixado o CMPP com mais de duzentos e cinqüenta cargos, e 
que, conforme os meses que foram se passando, o prefeito demitiu alguns cargos, e 
readmitiu novamente quase que a mesma quantia, passado-se mais uns meses o 
prefeito demitiu novamente, então nós achamos que ia ser colocado em pratica aquela 
critica do inchasso da administração passada, mas nós não estamos vendo mais as 
contratações, mas estamos vendo hoje as cedência de funcionários do quadro do 
município para uma organização, uma empresa contratada para prestar serviços no 
município, então eu quero que fique bem claro para os Senhores Vereadores, que essa 
é a nossa posição, nossa, minha e do Eugenio, acredito que dos dois colegas também,  
que eu acho que não é justo isso, você pagar por um serviço, e emprestar funcionários 
para prestar serviços para o município, acho que nós estamos chegando num caos, já 
estamos, a nossa administração, Alexandre e Sergio, entregou com setecentos mil de 



 14 

dividas, que também foi crucificado, hoje nós não temos os números, mas há poucos 
dias nós tínhamos dividas que passavam de dois milhões, então isso também ajuda 
com que esses trinta e cinco cargos não sejam pagos pelo CMPP, e sim pagos pelo 
município, então fica o registro nosso, e a justificativa da votação; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, relacionado ao CMPP, infelizmente 
ele foi um monstro criado por nós, por alguns vereadores desta casa, até porque nós 
votamos, e quando foi para votar, foi dito que nós não deveríamos municipalizar a 
saúde, e nós buscamos através da APAE, através do CMPP, melhorar a nossa saúde e 
muitas vezes nós não estávamos conseguindo, o que eu não posso conceber, que 
antes era bom, e agora não presta, agora nada ta se valendo, nada esta se fazendo de 
bom via CMPP, o CMPP vai contratar duas pessoas do estado, o estado vai emprestar 
duas pessoas para o município, a união vai emprestar uma, e o resto será do município, 
o que será, e esta no projeto, esta escrito ali, o que será feito é que você vai conseguir 
através dessas pessoas e quem gosta de ir ao ministério publico, quem gosta de descer 
a baixada da Bento Gonçalves, tem que saber que a Doutora Clarissa e o presidente 
desta casa estava lá, ela solicitou para que nós fizéssemos cedência do município de 
pessoas concursadas para o CMPP para que funcionasse melhor o CMPP,então assim, 
nós não podemos vir aqui e distorcer as coisas, eu quero deixar bem claro que o CMPP 
funcionava antes também com a situação de cedência, situação de o município 
emprestar para o CMPP, o estado também, porque é médico, dentista, várias situações 
que o município, o estado e a união emprestam, já tinham antes, e continuarão fazendo, 
então eu sou favorável a que essa cedência, que esse empréstimo, e peço, e tenho 
certeza que o prefeito Aylton, ele vai fazer uma mudança radical no CMPP, porque eu 
entendo que o CMPP precisa sobreviver, a saúde precisa sobreviver, mas sempre foi 
feito via pessoas, indicação, via vereador, via isso, via aquilo, indicações e tinha no meu 
entender, gente demais, então agora vai se fazer uma mudança, vai se fazer uma 
mudança de gestão, eu entendo que a Lisiane que esta lá, esta fazendo um bom 
trabalho, ela esta fazendo uma adequação também em consulta, em medicamento, em 
viagem, tudo isso esta sendo feito no CMPP, para que nós consigamos fazer ele 
funcionar melhor, porque agora nós não temos mais a APAE, então assim, o prefeito 
Alexandre, o qual eu dei sustentabilidade aqui nesta casa, mas eu nunca deixei de 
registrar nessa casa que muitas coisas eu não concordava com ele, ele deixou coisas 
boas para o município, mas eu peço encarecidamente, que deixe o Aylton trabalhar 
também, deixe ele fazer a parte dele como foi deixada para o Alexandre, o Alexandre 
fez muita coisa boa, mas fez muita coisa errada, mas ele fez errado por querer fazer 
errado? Não, ele fez errado porque a pressa fez ele fazer isso, então vamos deixar o 
Aylton trabalhar, e ai sim, a partir do ano que vem, a partir do meio do ano que vem 
vamos cobrar dele alguma coisa, aqui, essa casa, ela também erra, em erro de 
interpretação e de escrita, é um ser humano que esta presidindo uma casa, é um ser 
humano que esta presidindo a prefeitura, então deixe o homem trabalhar, deixe ele 
fazer a parte dele e depois nós vamos cobrar, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
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Senhores Vereadores, publico em geral, esse projeto até veio meio de ultima hora para 
votação, hoje de manhã eu estava conversando com o Dr. Pedro e a promotora, na 
promotoria em relação justamente a esse projeto, mas nós conversamos muito hoje de 
manhã em relação às questões graves de saúde que nós temos no nosso município, e 
eu vou dizer uma coisa, se é bem assim, ou não é bem assim, no meu entender, partes 
novamente do projeto estão elaborados de forma errada, a exposição também acho que 
deveria ser colocada de forma diferente, mas o que realmente a população de 
Carazinho quer, é que a questão da saúde seja resolvida, o povo não agüenta mais, 
nós temos que ter consciência, a comunidade, a equipe técnica, os vereadores, o 
executivo, seja lá quem for, pessoas que enviam recursos, que nós devemos fazer a 
coisa andar  e andar rápido, o povo já não agüenta mais, então em relação à 
compreensão do projeto, Vereador Gilnei Jarré, eu tenho a compreensão do que eu 
conversei hoje de manhã com essas pessoas, e acho que as pessoas, que o povo, que 
nós todos não temos que ficar perdendo tempo, porque já perdemos demais, a questão 
do CMPP, é uma questão delicada, é uma questão crucial para o município, foi no 
governo anterior, continua sendo agora, e com certeza terá que ser resolvida, até 
porque o próprio ministério publico esta exigindo isso, mas não é de uma hora para 
outra que isso vai ser resolvido, porque ai sim nós estaremos perdidos na questão da 
saúde; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem, até para discordar, dizer que esse 
projeto foi colocado em votação as pressas, acho que não, ele entrou dia 17 de agosto, 
esta dentro bem do prazo, e acho que todos nós poderíamos ter visto, principalmente 
você que esta dizendo que conversou hoje, que deu o acaso hoje de conversar com 
eles e me dizer que o projeto tem coisas errada, eu não posso admitir que você vai 
votar um projeto, ou os vereadores vão votar, você esta dizendo que eles entendem 
que tem coisas erradas no projeto, então nós vamos ter que começar a fazer um projeto 
só de consenso, então quando entender que tem que ser votado, não precisa nem 
mandar mais para a câmara; Vereadora Sandra Citolin; vereador; Vereador Gilnei 
Jarré; o povo entende, o povo precisa ou não precisa projeto, vota e pronto; Vereadora 
Sandra Citolin; vereador, o projeto foi considerado inconstitucional pela sua comissão 
e por isso não veio para a nossa comissão, essa foi a questão, mas o projeto foi 
analisado sim e foi debater, inclusive o projeto, com as pessoas a quem cabia o próprio 
teor do projeto, lógico que não conversei com quem elaborou o projeto, mas assim, a 
questão da saúde no nosso município ela é séria e ela deve ser resolvida logo, a 
questão do CMPP o quanto antes, então eu acho que nós temos que dar esse tempo 
também, e aproveito as palavras do Felipe, que eu acho que resume, Vereador Felipe 
Sálvia, muito das nossas discussões aqui, o executivo é o prefeito, é ele que esta lá, é 
ele que vai administrar, nós vamos e podemos e devemos auxiliá-lo, cobrar, fiscalizar, 
mas com certeza, se a escolha, se o estudo que ele fez achou por melhor este 
caminho, esta vereadora quer dizer que eu vejo a dor do povo, a saúde precisa urgente 
de atendimento; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por cinco votos a quatro, Senhora Secretária 
proceda a leitura do numero, emenda, autor do projeto, bem como o parecer da 
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comissão de justiça e finanças dos demais projetos; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 117/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera a Lei 
Municipal nº 6.652/07 e Cria Comissão Especial de Julgamento. O presente Projeto de 
Lei 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. Projeto de Lei nº 121/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza doação de área à Empresa Rodrigás Comércio e Distribuição de Gás 
Liquefeito Ltda e revoga as Leis Municipais nº 6792 e 6820/08. 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 122/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município de Carazinho. O presente projeto de lei é viável, conforme parecer do jurídico 
da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de Lei nº 123/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta na Lei Municipal nº 6.859 – LDO 2009 e 
autoriza abertura de crédito especial 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 124/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 
2009 do Previcarazinho. 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 125/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho – 
HCC e abertura de crédito 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 126/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos com 
o PREVICARAZINHO e abrir um Crédito Suplementar no Orçamento de 2009. O 
presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de Lei 
nº 128/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio 
financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho – HCC e 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 129/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
doação de área à Empresa Alexandre Augusto Graeff e revoga a Lei Municipal nº 
6.768/08. 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 130/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao MOFECOM 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 
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matéria. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não havendo vereador que queira discutir 
o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovação unânime, Senhora Secretária, proceda a 
leitura do parecer da  Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 117/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Altera a Lei Municipal nº 6.652/07 e Cria Comissão Especial de Julgamento.O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei 
nº 121/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza doação de área à Empresa 
Rodrigás Comércio e Distribuição de Gás Liquefeito Ltda e revoga as Leis Municipais nº 
6792 e 6820/08. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do 
Dia. Projeto de Lei nº 122/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargos no 
Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Carazinho. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia, tendo em vista a necessidade de 
suprir a demanda no atendimento à Educação Infantil, e também por entender que 
nomear, dentro da necessidade, qualifica a gestão pública. Projeto de Lei nº 123/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta na Lei Municipal nº 6.859 – LDO 2009 e 
autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2009. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 124/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 
2009 do Previcarazinho. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 125/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho – HCC e 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 126/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos com o 
PREVICARAZINHO e abrir um Crédito Suplementar no Orçamento de 2009. O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 128/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao 
Hospital de Caridade de Carazinho – HCC e 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 129/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a doação de área à Empresa Alexandre 
Augusto Graeff e revoga a Lei Municipal nº 6.768/08. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 130/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao MOFECOM 
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 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, aprovados por todos; esta em discussão os 
projetos com os pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, o delegado do meu partido que se 
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encontra lá no plenário assistindo a reunião, o Loeff, Jurema, ex-funcionária da minha 
casa, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu quero dizer que a Comissão de 
Justiça e Finanças, hoje quando eu sai, esses projetos não tinham entrado Jarré, quero 
dar parabéns para você e o Eugenio, que eu sai para fora, quando eu voltei, e é isso 
que é importante, nós podemos até discutir, brigar, isso é uma casa de briga gente, é 
uma casa de discutir, se fosse para todo mundo dizer amém aqui não precisava ter 
partidos, então quero dar parabéns para vocês dois, que deram, são seis ou sete 
projetos de lei que entraram aqui hoje, ao presidente, que falou comigo pela manhã, 
que os projetos iam entrar, é dinheiro para o hospital, é dinheiro para o MOFECOM, 
doação de área, e falando em doação de área, eu quero dizer que para o pessoal da 
Graeff, empresa Graeff, dizer que nós, do PDT, também vamos votar a favor,  dizer 
também mais uma vez que o Jarré arrumou essa área para a Rodrigás, não é Jarré? 
Mesmo com um parecer duvidoso, um parecer que eu achei duvidoso do IGAM, dizia 
que não podia fazer, de concessão para doação, mas eu entendo que as empresas, 
Vereador Paulino de Moura, as empresas para fazer uma transação financeira nos 
bancos, precisa ser doação, elas não podem chegar lá no banco e ter somente a 
concessão de uso, então nós estamos fazendo a doação para a Rodrigás na noite de 
hoje e para a empresa Graeff, duas empresas, e o Aylton tem mandado desde o 
começo do ano esse projeto para cá, arreglando a maneira de ser dos projetos de lei, e 
também dinheiro para o hospital gente, nós vimos essa semana  que o hospital estava  
com o salário atrasado, e esta com os salários atrasados, no momento que entrou o 
projeto nós, para amenizar a situação do hospital, vamos estar aprovando na noite de 
hoje, isso que é importante, eu vim a essa tribuna somente para dizer que nós podemos 
até brigar, mas quando a gente se entende no assunto projetos, aqui, eu não contei, 
mas deve ter uns doze ou treze projetos, não é Jarré? Doze projetos, isso que é 
importante, numa noite aprovar tantos projetos assim, tem um aparte Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; colega vereador, também para não precisar ir 
a tribuna, eu quero parabenizar o presidente desta casa, pela atitude que tomou na 
tarde de hoje de solicitar a Comissão de Justiça e Finanças que exarasse os pareceres, 
e quero dizer assim Leandro, que tu estas num beco sem saída, o papai Noel cobra 
uma coisa, outro cobra outra coisa,  tu tem procurado ser justo nas tuas decisões, o 
Vereador Felipe Sálvia falou certo, nós podemos discutir, podemos dividir as nossas 
opiniões, mas nós temos que respeitar a opinião do outro, então você esta melhorando 
com certeza, quando eu estava a criticar, eu criticava, e hoje eu tenho que dizer que tu 
esta fazendo o papel do mediador, porque o mediador é isso, ele tem que mediar, a 
minha posição e a posição do colega que não pensa como eu, então esta de parabéns 
o presidente desta casa, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; é isso ai Vereador Paulino 
de Moura, eu acho que nós temos que votar aqui a favor ou contra, eu sempre disse, 
sempre disse e vou continuar dizendo, eu acho que o vereador tem que respeitar a 
posição tanto da  oposição, quanto da situação, respeitar o voto do colega, o voto do 
colega tem que respeitar, ninguém pode confrontar, dizer, esta errado, a maneira de 
pensar o teu voto, nós estamos aqui, fomos todos eleitos, e todos temos direito a voto, 
acho importante respeitar o voto do colega, era isso Senhor Presidente; Presidente 
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Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, com grande satisfação que hoje aprovo novamente, 
pelo que os colegas disseram, que vai ser unânime, a doação da área da empresa do 
Alexandre e do Sólon, não só da empresa Rodrigás, e sim a empresa da deles também, 
quem deu o ponta pé inicial foi a administração Alexandre e Sergio, através desse 
vereador que fala, quando era secretário do desenvolvimento, demos a oportunidade 
deles investir em Carazinho, de não sair do município, então parabéns a esses dois 
empresários, parabéns ao Rodrigo, que não se faz presente, mas a gente tem a certeza 
de que no momento que essa lei será efetivada pelo prefeito as tratativas com o banco 
andarão bem mais rápidas, e também quero deixar registrado, o Vereador Felipe Sálvia 
acabou de dizer, que nós priorizemos alguns projetos,  principalmente projetos, quando 
a gente entende o cunho social, o interesse da sociedade, interesse da saúde 
prevalece,  então o hospital também tem essa necessidade, e nós vereadores estamos 
atendendo a necessidade não só do hospital, mas sim da comunidade que lá usufrui, 
que lá precisa do hospital, também estamos realizando um projeto que a gente sabe 
que iniciou com o Vereador Erlei Vieira, que hoje se encontra com problema de saúde, 
o Vereador Paulino de Moura também, com relação aos usuários de drogas, estamos 
juntamente engajados em uma campanha da promotora Clarissa, e com toda a 
administração enxuta da nossa Câmara de Vereadores, vamos conseguir destinar 
trezentos mil reais para uma construção de uma obra dentro do hospital, e também já 
estamos, se posso, se o vereador me permite, o presidente,  destinar mais cem mil 
reais para o CAPSI, também tudo em relação a drogadição de Carazinho, que é uma 
infestação que esta tomando conta, então a câmara realmente esta de parabéns porque 
nós estamos fazendo o nosso papel, e dizer aos suplentes de vereadores, que também 
estamos fazendo a nossa parte, nós temos hoje aqui representando pelo Mafalda, com 
certeza o solinha também esta, mas o Mafalda esta numa situação de entra na câmara 
não entra, não é Mafalda, mas nós estamos fazendo a nossa parte através do 
orçamento, querendo garantir com que a nossa câmara tenha recursos, para quando 
esses vereadores, esses cinco vereadores, ingressem provavelmente no primeiro dia 
do ano que vem, obrigado, pois não vereador; Vereador João Mafalda; acho que é 
bem oportuna essa colocação que fizeste, é o questionamento que interessa a 
população, no ultimo sábado saiu uma matéria no diário da manhã, onde o presidente 
desta casa, excelentíssimo Presidente Leandro, onde ele tinha uma opinião, creio que é 
uma opinião pessoal dele, a respeito da PEC dos vereadores, e ai vem meu 
questionamento, na opinião dele me parece que ficou meio dúbia, eu acredito que a 
posição dele seja favorável a recomposição das câmaras para corrigir essa injustiça 
cometida pelo TSE em 2004, onde cortou de forma brutal o numero da 
representatividade dos vereadores, os  quais receberam os votos da população, talvez 
tenha sido infeliz em alguma colocação, mas eu sei que ele é favorável a recomposição 
das câmaras, até porque, dias atrás, foi colocado em votação um projeto do executivo 
onde voltava a cobrança de taxa de iluminação publica, e esta casa me parecer que 
aprovou o referido projeto , voltando a taxa de iluminação publica, a votação foi cinco a 
quatro me parece, e o presidente não teve oportunidade de votar, porque se fosse 
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votar, eu sei que votaria contra, daria cinco a cinco, então gostaria que o senhor 
presidente me dissesse o que ele pensa disso, quanto a representatividade, se tivesse 
o numero hoje, que seria o correto, que já foi aprovado nesta casa de quinze 
vereadores, oito ou nove anos atrás, seria diferente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; colega Mafalda, realmente a iluminação publica que foi votada a poucos dias, 
no meu entendimento houve um empate, tinha cinco vereadores contrario ao projeto e 
cinco favoráveis, então diz o regimento que o presidente não vota, eu entendo que o 
povo elegeu os vereadores para vir votar, então esse problema que houve lá em São 
Paulo, uma cidadezinha lá, e que eles fizeram isso para todo o Brasil, ele fere a 
representatividade do povo, então no meu entendimento, nós não podemos disputar no 
par ou impar, e nem no cara e coroa, porque a verdade esta clara, esta casa esta 
dividida, foram cinco vereadores favoráveis e cinco vereadores contrários a iluminação 
pública, eu também gostaria de dizer que essa defesa dos deputados federais, a 
respeito da redução do subsidio da câmara, essa nós não podemos iludir o povo, nós 
temos que ser claros com o povo, dizer para o povo que a despesa vai aumentar, então 
esse posicionamento eu tenho e temos que dizer para a população, e não dizer que vai 
aumentar cinco vereadores, e nós vamos diminuir a despesa, no caso de Carazinho vai 
aumentar a despesa, mas eu entendo que a nossa discussão com a comunidade é 
sobre a representatividade, nós não podemos, tem muita cidade no Brasil que dá 
empate, e nós não podemos ir para um par ou impar, ou cara ou coroa, então a minha 
posição é essa, eu já estive dos dois lados da fila, eu era suplente na outra, eu 
acompanhei todos os sites, acompanhei todas as noticias, todas as votações, e eu vi 
muitas vezes os políticos fazer um discurso favorável aos suplentes, e na hora da 
votação não tinha quorum, hoje tem toda essa discussão, que é jurídica, vai haver 
liminar para tudo que é lado, existe vereador eleito que vai perder o mandato, é uma 
bela discussão, mas eu entendo que nós tínhamos que fazer a discussão com a 
comunidade, em cima da representatividade, isso sim, e não o vereador, e não 
acontecer o que esta acontecendo hoje em varias cidades do Brasil, dar empate, e daí 
diz o regimento que o presidente não vota, eu acho que o vereador foi eleito para votar, 
ele foi eleito em cima de suas propostas, então essa vitória do regimento não deve 
acontecer mais, essa é minha opinião colega vereador; Vereador João Mafalda; 
obrigado pelo aparte; Vereador Gilnei Jarré; obrigado Vereadores, até para concluir, 
quero pedir desculpas ao Vereador Marcos, que também é um dos cinco suplentes que 
pretendem a partir do ano que vem estar juntamente com essa casa, muito obrigado 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico em 
geral, realmente há muitas questões e esse espaço é um espaço de reflexão, de 
conhecimento, de aprendizagem e de debate, e não temos que pensar todos iguais 
não, porque justamente, presidente, Vereador Leandro Adams, nós representamos a 
comunidade sim, e com certeza a comunidade não vai estar totalmente satisfeita nunca, 
nem pode e nem deve, a comunidade ela deve sempre cobrar mais, deve sempre exigir 
mais os seus direitos e estar atenta, mas certamente nós tivemos aqui hoje, uma 
demonstração de que a nossa classe política ela esta melhorando e muito, sabe 
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quando eu ouço, eu sou nova na política,  e quando eu ouço falarem tão mal dos 
políticos, eu não tenho vergonha, porque com certeza eu sei  a quem eu represento, eu 
sei qual é o meu papel aqui,  e sei que vou procurar fazer sempre da melhor forma 
possível, mas a gente viu aqui hoje que independente de partido, independente de 
posição pessoal, posição partidária, cor, agremiação, nós estamos sim preocupados 
com o avanço de Carazinho, foram aprovadas duas cedências de área como os 
senhores falaram, doação de área, como os senhores falaram, para jovens 
empreendedores que estão ai chegando, existe interesse constante em empresas se 
localizarem, virem para Carazinho, então Carazinho tem que ter certamente esta visão, 
não basta só fazer a doação, o povo, a comunidade, as pessoas tem que entender, é 
que neste momento nós estamos, e quando eu falo em nós, eu falo câmara, falo 
executivo, falo gestores públicos, falo comunidade, nós temos que ter uma visão 
diferente, uma visão de futuro, porque se não tivermos essa visão, se nós tivermos a 
visão de que vai dar errado, do que esta errado, nós podemos empacotar a mala e ir 
morar em outro lugar, nós estamos aqui, representando uma comunidade, que quer e 
quer muito, quer saúde, quer educação, quer empresas, quer desenvolvimento, e isso 
com todos esses projetos que entraram agora a tardinha para votação e dói colocado 
em votação, certamente trouxe esse caráter de parceria, de compreensão, de 
entendimento  entre todos nós, hoje de manhã, liguei para o líder de governo, nas 
reuniões em que eu estava, onde fui convocada, foi pedido que entrasse esses projetos 
se não deveriam estar aqui somente na semana que vem, o líder de governo 
juntamente com a assessoria jurídica  e de projetos do executivo, providenciou para que 
eles estivessem aqui, a ala psiquiátrica que é uma vontade de toda a comunidade a 
questão da suplementação para a saúde, porque os médicos no hospital estão com as 
cirurgias eletivas suspensas, então tudo isso demonstra o que? Uma grandeza comum 
a todos nós, e quando Carazinho realmente compreender, estamos começando, mas 
quando Carazinho compreender e a comunidade é quem vai impulsionar isso, ai nós 
teremos sim um Carazinho diferente, um Carazinho de futuro, e um Carazinho para 
todos, seja o slogan que colocaram, eu quero, certamente representar e bem, as 
pessoas a quem eu represento aqui, e certamente todos nós pensamos da mesma 
forma,  e hoje nós demonstramos que estamos sim, preparados para fazer isso; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio 
Esteve; boa noite senhor presidente, colega vereadora, demais vereadores, ex-
vereadores, publico em geral, a respeito da empresa do Alexandre, é assim pessoal, 
vocês sabem qual a empresa deles? O que eles fazem? Então assim, é uma empresa 
que esta fazendo avental, equipamento para entrar em campo cirúrgico,  e assim, não é 
só aqui, é em todo Rio Grande do Sul, Santa Catarina também ,não é? Então é uma 
empresa, assim como, ao lado deles esta o Luis da Rotoplastic, eles estão expandindo 
as fronteiras de Carazinho, expandindo tudo aquilo que nós temos de bom, então assim 
, o Rodrigás vai envasar gás aqui, então assim isso que é importante, a gente dar 
realmente a Carazinho a importância dos filhos de Carazinho, que estão levando o 
nome da nossa cidade para adiante, estão de parabéns todos os colegas,  e esperamos 
que a gente continue assim, num bom entendimento; Presidente Vereador Leandro 
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Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, infelizmente eu venho a essa tribuna falar fora do regimento 
interno, porque nós fizemos aqui um debate o qual o nosso regimento não nos favorecia 
o fazer no momento em que o fizemos, mas como eu estou democrático hoje, como eu 
acho que essa casa precisa sim buscar o entendimento, eu vou também dar algumas 
pinceladas Senhor Presidente, se o senhor assim me permitir, referente à PEC dos 
vereadores, eu queria fazer a mesma colocação que o Vereador João Mafalda fez, esta 
casa, passando a PEC, ela vai cumprir com as determinações  que tem na votação, que 
é conforme a lei orgânica do município, se dá posse aqueles vereadores que estão no 
quoficiente, que vão alcançar o quoficiente, a Câmara de Vereadores de Carazinho teve 
a felicidade de votar a lei, na lei orgânica  que o município de Carazinho tem 15, no 
município de Tamandaré, vou dar um exemplo, se tiver lá um vereador que deveria sair, 
a câmara vai fazer uma reformulação na lei orgânica e esse vereador vai permanecer,  
e ela vai ter que colocar o numero de vereadores conforme o quoficiente, então quer 
dizer, nós temos que ter um cuidado muito grande, um exemplo bem claro, na cidade 
de Tamandaré, lá tem um vereador que esta diplomado, e vai entrar um vereador 
suplente, que não acontece em Tamandaré, mas vai entrar um vereador suplente, os 
dois tem que ter o lugar garantido, os dois tem que ter o lugar garantido na lei orgânica 
do município daquele que vai se fazer, então eu quero deixar bem claro que eu entendo 
que Carazinho não tem que se preocupar, tem orçamento,  tem a lei orgânica 
autorizando 15, eu queria também fazer essa pergunta, e não precisa me responder 
agora, podemos depois que terminar a reunião, o presidente desta casa, ele vai dar 
posse aos vereadores conforme a lei orgânica, ou ele vai esperar uma decisão judicial, 
porque vai caber muitas posses através de uma decisão judicial, e quero dizer, 
presidente, que realmente nós estamos evoluindo, realmente nós estamos discutindo, 
estamos debatendo, mas o importante é que vamos buscar o crescimento, vamos 
buscar cada vez mais aprender, cada vez mais auxiliar o povo,  e quero te dar um boa 
noite, Luis, estando na nossa casa, é um empresário que deu resultado, muitas vezes 
brincamos juntos onde eu morava com a minha mãe, então tu esta de parabéns 
trazendo desenvolvimento para o município de Carazinho; Vereador João Mafalda;  
uma aparte, bem o vereador já, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; pois não; Vereador João Mafalda; talvez eu possa auxiliar em alguma coisa, 
Vereador Paulino de Moura, a gente tem acompanhado bastante de perto essa questão 
da PEC dos vereadores, inclusive no dia da votação, a primeira votação que foi na 
semana passada um deputado na tribuna, que era contrario a PEC, dizia assim, há 
pouco tempo recebi um telefonema de um vereador que foi eleito chorando no telefone 
com medo de perder o mandato, ninguém vai perder mandato gente, não se perde 
mandato, é direito adquirido, o vereador que se elegeu, foi diplomado, esta diplomado, 
é vereador, ele não perde mandato, vai caber o quoficiente somente para aqueles que 
vão entrar agora, o que esta diplomado, esta diplomado, não se perde nada, então 
agora, na semana que vem vai se resolver isso, depois de meses, oito meses se 
arrastando, ou dá ou desce, agora eu acho que esta mais é para dar, 370 votos para 
32, eu acho, e eu tenho certeza que o nosso presidente, já conversamos agora à tarde, 
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do que depender da parte dele, ele vai dar posse sim aos suplentes de vereadores, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; os suplentes podem se considerar 
felizes porque casualmente o presidente passou pela mesma situação que vocês 
passaram, e eu entendo bem a posição de vocês, e volto a insistir, a opinião publica é 
contra, mas a opinião publica tem que saber que uma votação importante como 
iluminação publica, essa casa empatou, cinco a cinco, isso é correto? Então eu quero 
fazer a discussão não em cima dos valores, em cima dos valores é fazer demagogia 
com o povo, vai aumentar os vereadores, vai aumentar  a despesa, agora eu quero 
fazer a discussão quanto a representatividade,  o vereador esta eleito para votar, e não 
pode acontecer o que esta acontecendo em varias Câmara de Vereadores do Brasil, 
então eu acredito que vocês estão de parabéns, porque eu estive dos dois lados da fila 
Vereador João Mafalda, não havendo vereador que queira discutir, atenção vereadores, 
não votamos ainda, não terminou, atenção vereadores, não havendo vereador que 
queira discutir os projetos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime nos dez projetos, quero 
agradecer as pessoas que estiveram/ na noite de hoje acompanhando os trabalhos 
desta casa, quero dizer aos empresários que estão aqui hoje, que o político,ele promete 
trabalhar pelos mais humildes, mas nós precisamos dos empreendedores para poder 
ajudar os mais humildes, também quero lembrar aos lideres de bancada que avise o 
Vereador Erlei Vieira e o Vereador De Loreno que estão ausentes para a sessão 
solene, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião solene a ser 
realizada no dia 17 de setembro de 2009 às 19:30 horas no CTG Pedro Vargas. 
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