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Ata da Reunião Ordinária do dia 21 de setembro de 2009.............Ata 44 
 
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 21 de setembro de 2009, convido a Vereadora Sandra 
Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; esta em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 14 de setembro de 2009, está em discussão à ata da reunião 
ordinária do dia 14 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 bem como o parecer jurídico do 
procedimento a ser utilizado para apreciação de liberação e votação das prestações de 
contas do executivo municipal no ano de 2004; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 21 de Setembro de 2009.  Of. 2000 do Ministério Público Federal, em 
resposta a OD 1.929/09. Of. 634/09 da Assembléia Legislativa em resposta a OD 
2.126/09. Of. 2096/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 1.419/09. 
Telegrama do Senado Federal, em resposta a OD 1.906/09. Of. 366/09 da Câmara dos 
Deputados, em resposta a OD 2.182/09. Of. do Senado Federal, em resposta a OD 
1.991/09. Of. 10.081/09 do Ministério da educação, em resposta a OD 2.081/09. 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no 
valor de R$ 130.163,00. Convite do Tribunal de Contas do Estado, para a cerimônia de 
Instalação da Escola Superior de Gestão Pública, a realizar-se dia 22/09. Of. das 
Entidades de Classe, solicitando apoio para que seja incluído o valor de R$ 40.000,00, 
no orçamento anual do município para 2010. Of. do CDL, oferecendo a esta Casa a 
oportunidade de ser um dos patrocinadores do Natal Alegria. Of. 209/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 175/09. Of. 210/09 do Executivo Municipal, em resposta a 
OP 176/09. Of. 211/09 do Executivo Municipal, em resposta a OP 178/09. Of. 212/09 do 
Executivo Municipal, em resposta a OP 179/09. Convite da ACIC para participar da 1° 
Feira dos Produtos das Mini Empresas Junior Achievement. Of. 101/09, da Escola 
Estadual Érico Veríssimo, solicitando que esta Casa custeie a participação da aluna 
Bruna Pedrozo no Concurso Oratória nas escolas de 09 a 11 de outubro em Curitiba, 
bem como de seus acompanhantes. Of. 033/09 da Câmara Municipal de Selbach, 
convidando para participar da IX Blumenfest, a realizar-se de 01 a 04 de outubro em 
Selbach. Convite da Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável para 
audiência pública a ser realizada dia 23/09. Of. 570/09 da Secretaria de Segurança 
Pública, em resposta a OD 1.996/09. Of. 230/09 do Poder Judiciário, em resposta a OD 
2.343/09. Of. 189/09 da Eletrocar, em resposta a OD 2.113/09. Of. 120/09 da Secretaria 
Municipal de saúde, solicitando o Plenário para realizar Audiência Pública de Prestação 
de Contas dia 25 de setembro, a partir das 09hs. Projeto de Lei n° 056/09, de autoria do 
Vereador Erlei Vieira, o qual institui o “Programa de Registro Civil na maternidade”. 
Projeto de Lei n° 057/09, de autoria do Vereador Erlei Vieira, o qual dispõe sobre a 
divulgação, na página da prefeitura Municipal de Carazinho na internet, da relação dos 
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seus cargos em comissão e dos cargos em conselhos municipais. Projeto de Lei n° 
058/09, de autoria do Vereador Erlei Vieira e Eugenio Grandó, o qual dispõe sobre a 
isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo do Município portadores de 
sofrimento psíquico, usuários do CAPS II. Projeto de Lei n° 131/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de servidores para 
trabalharem no abrigo Prof. Odila. Vereador Eugênio Grandó; questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Grandó; Vereador 
Eugênio Grandó; requeiro a retirada, que já havia sido requerida pela parte da tarde do 
projeto que fala da questão do passe livre para deficientes, durante a tarde foi requerida 
a retirada desse projeto, não sei por que foi incluído na pauta; Presidente Vereador 
Leandro Adams; considerasse retirado então o projeto; Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei n° 132/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de 
crédito suplementar no orçamento do CAPSEM. Projeto de Lei n° 133/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual altera redação do inciso IX, art. 4° da Lei Municipal n° 
6.668/07, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal da Cidade de Carazinho e 
o Fundo Municipal de Habitação. Projeto de Lei n° 134/09 de autoria do executivo 
municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para cedência de 
professores para a SOMAIC, nos termos das leis Municipais n° 4.494/93 e 5.708/02. 
Projeto de Lei n° 135/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de 
crédito suplementar no Orçamento de 2009 da Câmara Municipal de Vereadores. Of. 
dos Vereadores Erlei Vieira e Eugênio Grandó, solicitando a retirada do Projeto de Lei 
058/09; CONSULTORIA JURÍDICA. PARECER JURÍDICO. PARECER ACERCA DO 
Procedimento a ser utilizado para a apreciação, deliberação e votação da Prestação de 
Contas da Administração Municipal, período 011.01.2004 a 31.12.2004, com o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas. Dos fatos: O Tribunal De Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul protocolou, no dia 17.07.2009, às 11hs, o Processo de contas do 
Município de Carazinho, referente ao exercício de 2004 para julgamento nos termos da 
legislação vigente. O Assessor Jurídico, em parecer emitido no dia 27 de julho de 2009,  
declinou os procedimentos que deveriam ter sido adotados. Remetido o processo à 
Comissão de Constituição e Justiça para parecer no prazo de 15 dias, esta não se 
manifestou até o presente momento. Tampouco houve a publicação estabelecida no 
artigo 167 do Regimento Interno. Lei Orgânica:  Art. 38 – A fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária do município, será exercida pela Câmara, mediante controle 
externo e pelos sistemas de controle interno de cada um dos Poderes. § 1º - O controle 
externo da Câmara será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e 
compreenderá a apreciação das contas do Prefeito e da Mesa Diretora, o 
acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o 
desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o 
julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores 
públicos. § 2º - As contas do Prefeito e da Câmara, prestadas anualmente, serão 
julgadas pela Câmara, dentro de sessenta dias após o recebimento do parecer prévio 
do Tribunal de Contas, considerando se aprovado o parecer, se não houver deliberação 
dentro desse prazo. § 3º - Somente por decisão de dois terços dos membros da 
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Câmara, deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. § 
4º - As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado, 
serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o 
Município suplementá-las, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. 
Regimento Interno: Art. 166 - O controle externo da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, será exercido pela Câmara Municipal, na forma prevista no título III, 
Capítulo I, Seção V da Lei Orgânica do Município. Art. 167 - Recebidos os processos de 
prestação de contas com ou sem o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, 
devendo ser publicado no edital da Casa, independente de sua leitura em plenário, para 
ficar a disposição dos demais vereadores, ainda serão encaminhados, pela Mesa, à 
Comissão de Justiça e Finanças, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para emitir 
parecer, em termos concisos, concluindo pela aprovação ou rejeição. § 1º - Se a 
Comissão não exarar parecer no prazo previsto, a Presidência nomeará uma Comissão 
Especial, composta de 05 (cinco) Vereadores, que emitirá parecer em 15 (quinze) dias. 
§ 2º - Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem que a Comissão Especial 
tenha opinado, os processos serão encaminhados à pauta da Ordem do Dia, sem 
parecer. § 3º - Para emitir o parecer, poderão ser vistoriadas as obras e serviços e 
solicitados os esclarecimentos complementares ao Prefeito. § 4º - Devendo ainda ser 
visto, se foi atendido as regras editadas na Lei Complementar Federal nº 101/2000. § 5º 
Para emitir o parecer deve ser remetido pelo Executivo os relatórios da execução 
orçamentária, por sistema informatizado ou em papel, exigíveis nos termos da Lei nº 
4.320/64. Art. 168 - Cabe a qualquer Vereador, o direito de acompanhar os estudos da 
Comissão de Justiça e Finanças, ou da Comissão Especial, no período em que os 
processos estiverem entregues às mesmas. Art. 169- O procedimento do Julgamento 
quando concluído o Parecer da Comissão de Orçamentos, Fiscalização e Controle, esta 
levará à apreciação do plenário. § 1º- Da apreciação em plenário, que será 
exclusivamente sob a óptica da conformidade com a legislação e qualidade das provas 
produzidas, resultará: I – em caso de rejeição do Parecer pelo Plenário, o retorno do 
Parecer à Comissão para saneamento das irregularidades apontadas no prazo de 
quinze dias; II – em caso de aprovação do parecer: a) sendo o Parecer pela aprovação 
das contas, fica dispensada a intimação dos responsáveis para o exercício do 
contraditório e ampla defesa; b) na hipótese de rejeição das contas a Comissão citará o 
acusado ou acusados, em havendo mais de um responsável pela Administração do 
Município no exercício, para que, no prazo de trinta dias, contadas de seu recebimento, 
apresente defesa escrita, dirigida ao presidente da Comissão. § 2º. Na defesa dos 
acusados poderão ser produzidos todos os meios de provas em direito admitidas. § 3º. 
Havendo prova testemunhal a ser produzida, as testemunhas arroladas na defesa, no 
máximo três, serão ouvidas pela Comissão, em dia, hora e local, previamente 
designados, em prazo não superior a três dias a contar do recebimento da defesa. Art. 
170 - Recebida a defesa escrita de que trata o artigo anterior, a Comissão, no prazo de 
três dias a contar do recebimento, ou da oitava de todas as testemunhas,  poderá 
contestar as alegações dos acusados ou solicitar-lhes que promovam as 
complementações necessárias. Parágrafo único. Fica assegurado aos acusados o 
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direito de apresentarem réplica à contestação formulada pela Comissão, no prazo 
previsto no caput deste artigo. Art. 171- Se a Comissão considerar satisfatórias as 
alegações a que se refere o artigo anterior, dará como encerrada a fase instrutória. Art. 
172- Finda a fase instrutória de que tratam os artigos anteriores, a Comissão elaborará 
o Relatório final no prazo de cinco dias. Parágrafo único. É nulo o julgamento de contas 
pela Câmara Municipal que decida pela rejeição das contas sem que seja assegurado 
aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, produzindo todas as 
provas admitidas em direito, nos termos deste Regimento. Art.173- São requisitos 
essenciais do Relatório final: I – identificação das autoridades cujas contas encontram-
se em julgamento; II – registro de todas as acusações que lhe são imputadas; III – 
registro das alegações da defesa, em caso de o Parecer aprovado ser pela rejeição das 
contas; IV – conclusão pela relevância ou não das irregularidades apontadas e a 
opinião da Comissão.  Art. 174- Elaborado o relatório final, este será apensado ao 
processo recebido do Tribunal de Contas, ficando à disposição dos vereadores, para 
exame, durante cinco dias, na Secretaria da Câmara. Art. 175 - As contas serão 
submetidas a uma única discussão e votação. Art. 176 - Rejeitadas as contas, por 
votação ou pelo decurso de prazo, serão imediatamente remetidas ao Ministério Público 
para os devidos fins. Art. 177 - A Câmara funcionará, se necessário, em Reuniões 
Extraordinárias, de modo que as contas possam ser tomadas e julgadas no prazo 
estabelecido pela Lei Orgânica e por este Regimento. Diante disso, e tendo esgotado o 
prazo de 60 dias para a votação em plenário,  como estabelece o artigo 38 da Lei 
Orgânica, sem que houvesse a publicação no Edital da casa, como estabelece o 
Regimento Interno, essa Consultoria Jurídica sugere que seja realizado todo o 
procedimento de apreciação, deliberação e votação, assegurando o direito de defesa do 
Prefeito, caso haja decisão pela não aprovação das contas.  Diante disso,  sugere-se 
sejam adotados os seguintes procedimentos: a) apresentação do Processo em 
Plenário, com a leitura da conclusão do Tribunal de Contas sobre a Prestação de 
Contas do Município, cabendo ao presidente decidir se procede na leitura de todo o 
parecer ou apenas da conclusão; b) publicação na imprensa, via edital, da entrada do 
processo de prestação de contas do Município, em observância ao disposto no artigo 
167 do Regimento Interno da Câmara de Carazinho, colocando o processo à disposição 
de todos os vereadores; c) uma vez publicado o edital, encaminhamento à Comissão de 
Justiça e Finanças para parecer, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 167; e) 
agendamento dos prazos da comissão, para os fins do disposto no artigo 167, 
parágrafo primeiro, ou seja, para nomear Comissão Especial, composta de 5 (cinco) 
membros, caso a Comissão de Constituição e Justiça não emitir parecer no prazo de 15 
dias; e f) seguir todas as etapas do processo de tramitação estabelecidas pelo 
Regimento Interno, artigos 166 a 177, assegurando o direito de defesa, caso sejam 
rejeitadas as contas do Prefeito. É o parecer. Rita Felber De Carli – Consultora Jurídica. 
Leonardo Vedana - Assessor Jurídico; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 2157/1129/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os 
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entulhos verdes depositados na RUA ANTÔNIO VARGAS, em frente à sede Social do 
Sindicato dos Comerciários, no Bairro LOEFF, eis que os mesmos foram colocados no 
passeio público, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2158/1130/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos 
os entulhos verdes depositados na Rua AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, no bairro 
LOEFF, eis que os mesmos foram colocados no passeio público e impedem a 
passagem dos pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2159/1131/09, Solicita ao 
Executivo Municipal que efetue patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros da 
Rua Fernando Ferrari, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2160/1132/09, Solicitando 
melhorias como patrolamento,cascalhamento e compactação no trecho da Estrada que 
liga a BR 386 a Usina Mata Cobra, devido ao péssimo estado com que se encontra, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2161/1133/09, Solicitando que determine ao setor 
competente o imediato conserto da boca-de-lobo na esquina da Rua Humberto Campos 
com Aimorés, no Bairro Princesa, não comporta a vasão das águas trazendo grande 
transtorno aos moradores daquele local, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2162/1134/09, Solicita Executivo Municipal  para que determine ao setor competente 
para que  efetue a  remoção de entulhos na Rua Saldanha  em frente ao numero 608, 
servindo como deposito de lixo,propiciando a proliferação de insetos, cobras, ratos, etc. 
o traz  ao local um aspecto desagradável, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2163/1135/09, Solicitando que determine ao setor competente a colocação de placas, 
em todas as paradas, com itinerários e horários dos ônibus, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 2164/1136/09, Solicitando  ao Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente a colocação de um redutor de velocidade quebra – mola na rua Bispo 
Laranjeiras, Bairro São Pedro, os usuários de veiculo automotor trafegam nesta via  em 
alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas, principalmente de crianças, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2165/1137/09, Solicitando que determine ao setor 
competente a imediata recuperação do asfalto da rua Guaranis, Bairro Conceição o 
mesmo encontra-se em péssimo estado de conservação dificultando o trânsito, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2166/1138/09, Solicitando  ao Executivo Municipal, 
para que determine ao setor competente a colocação de um redutor de velocidade 
quebra – mola na rua Ipiranga próximo a serralheria ABC, os usuários de veiculo 
automotor trafegam nesta via  em alta velocidade colocando em risco a vida das 
pessoas, principalmente de crianças, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2167/1139/09, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente 
sejam recolhidos os entulhos verdes e de construção depositados na AVENIDA 
MARECHAL FLORIANO, no Centro, eis que os mesmos foram depositados no canteiro 
central e causam um aspecto feio pra esta movimentada via pública, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2168/1140/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos 
de cascalhamento e compactação na Rua Daniel Spierks no bairro Sandri, está rua está 
em péssimo estado de conservação, sendo que os moradores reclamam, pois o Senhor 
prefeito em campanha falou que a referida via seria prioridade para ele. Solicitação dos 
moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2169/1141/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de cascalhamento compactação, 
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inclusive aproveitando pra fazer uma limpeza nos bueiros das Ruas Angelin Ervasio e 
Rua Fortunado Sandri no bairro Sandri, pois se encontram em péssimas condições de 
trafegabilidadde. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2170/1142/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do calçamento da 
Rua Machado de Assis no bairro São João, pois as pedras estão soltas, podendo 
ocasionar acidentes. Solicitação dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2171/1143/09, Solicita para o setor competente que realize 
trabalhos de cascalhamento e compactação na Rua Daniel Spierks no bairro Sandri, 
está rua está em péssimo estado de conservação, sendo que os moradores reclamam, 
pois o Senhor prefeito em campanha falou que a referida via seria prioridade para ele. 
Solicitação dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
2172/1144/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
que efetue serviço de limpeza nos canteiros e meio fios das calçadas, em toda 
extensão da Avenida Pátria, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2173/1145/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que notifique o 
proprietário do terreno existente na Avenida Flores da Cunha esquina com a Dinarte da 
Costa, que efetue a construção da calçada do passeio publico na rua Lobo Costa, que 
faz fundos do terreno, conforme o Código de Postura do Município, no Capitulo III 
art.20, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2174/1146/09, Indicação – PROJETO DE LEI. 
EMENTA:  “INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR”. O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário 
e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para 
que crie um grupo de estudo, para instituir no município de Carazinho, o “CÓDIGO 
MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR”. JUSTIFICATIVA: O Código é 
fundamental na defesa dos interesses legais do cidadão, que necessita de um órgão 
que atue ao seu lado, cumprindo o que determina a lei na defesa dos seus direitos, 
principalmente num momento em que o mundo dos negócios vem se ampliando. O 
Código Municipal de Defesa do Consumidor será uma providência que virá em prol do 
cidadão, do comércio e dos negócios como um todo. Vindo a ser criado em Lei 
Complementar, Carazinho será o segundo Município a implantar o próprio Código de 
Defesa do Consumidor, e neste sentido venho propor ao Executivo Municipal, que crie 
um grupo de trabalho, onde estarão reunidos os interesses do cidadão, representados 
por nossas classes empresariais, associação de moradores, advogados, Vereadores e 
demais entidades. São esses os motivos que levam a apresentar a presente proposição 
do projeto de lei, para qual conto com o apoio dos ilustres pares, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2175/1147/09, Solicita para que o Executivo Municipal viabilize junto a 
Secretaria de Obras restaurar o calçamento da rua São Paulo no Bairro Oriental, as 
pedras estão totalmente soltas no meio desta via,  e por ser esta de  grande movimento 
e acesso a escola Ernesta Nunes e UPF causando transtornos a motoristas e 
pedestres. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereador Leandro Adams – PT; 
2176/1148/09, Solicita  ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
cascalhamento e compactação em toda a extensão da Rua Walderino Pinto de Oliveira, 
localizada no Bairro Alvorada. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
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trafegabilidade.Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2177/1149/09, Solicita  ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente com 
URGÊNCIA operação tapa buracos em toda a extensão da Rua São Sebastião, 
localizada no Bairro Alvorada. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade.Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2178/1150/09, Solicita  ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente  operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Braulino Lopes, 
localizada no Bairro Sommer. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade, com muitos buracos. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2179/1151/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Avenida Mauá, travessa com rua Alexandre da Motta, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2180/1152/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Bernardo Paz, esquina com 
Avenida Flores da Cunha até meados da Biblioteca Central, na Avenida Pátria, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2181/1153/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Paissandu, no Bairro Glória, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2182/1154/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Polidoro Albuquerque, esquina com 
Avenida Flores da Cunha até a esquina com Rua Itararé, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 2183/1155/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Pedro Vargas, em frente ao nº 113, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; requerimentos: 2184/421/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas 
de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO 
solicitando ao mesmo seja providenciada a substituição da luminária localizada no 
canteiro central localizado na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à Empresa SS 
TINTAS & OXIGÊNIO, eis que a mesma apresenta defeito e esta às escuras, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2185/422/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na 
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora desta 
Casa estude a viabilidade de que ao enviar as correspondências relativas às moções 
previamente aprovadas em plenário, seja usado sistema de (CARTA REGISTRADA 
COM AR – AVISO DE RECEBIMENTO) ou Protocolo de recebimento na cópia quando 
a mesma for entregue em mãos por servidor desta Casa. Como as Moções, em sua 
grande maioria são homenagens prestadas a diversas pessoas, órgãos, empresas e 
entidades do município, acreditamos que a forma de entrega das mesmas deveria ser 
feita de maneira diferenciada das demais correspondências, passando a contar com o 
protocolo de que as mesmas chegaram aos seus destinatários, eximindo desta forma a 
responsabilidade da Assessora da Mesa, que muitas vezes é cobrada injustamente 
quanto à entrega ou não de correspondências deste tipo, principalmente quando são 
homenageadas diversas pessoas e o responsável pelo recebimento da 
correspondência não repassa aos demais o conteúdo da mesma, ficando o vereador 
autor em dúvida se houve ou não o envio da correspondência, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2186/423/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
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ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da República, Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Ministro das Comunicações, Sr. Hélio Costa, ao Presidente da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Carlos Henrique Custódio, ao Diretor 
de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Pedro 
Magalhães Bifano, aos Líderes de Bancada da Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, bem como a toda bancada gaúcha de ambas as Casas, solicitando que se 
sensibilizem com a situação que faz com que hoje novamente milhares de carteiros 
estejam paralisados lutando por seus direitos. Não restam dúvidas de que todos 
sabemos das dificuldades enfrentadas no dia a dia das atividades dos carteiros. 
Caminham diariamente, de sol a sol, na chuva, no frio, tudo para entregar nossas 
correspondências em tempo recorde na grande maioria das vezes, primando sempre 
por um serviço de qualidade. São nove paralisações ao longo de sete anos onde estes 
profissionais, reivindicam uma defasagem salarial que vem desde 1994, justificando 
assim tanta mobilização, buscam com isso a reposição de 41% como reajuste, e ainda 
R$ 300 como aumento, bem como a contratação imediata de novos carteiros e a não 
privatização que é também uma luta constante da categoria. A paralisação dos correios 
é sem dúvida alguma um grande transtorno para todos os cidadãos brasileiros, sejam 
pessoas físicas ou jurídicas, implica principalmente no atraso em pagamento de contas 
que tem suas faturas distribuídas pelos correios, mesmo assim acreditamos que a 
paralisação é apoiada por muitos segmentos da sociedade, pois todos reconhecem o 
admirável trabalho que os carteiros desenvolvem no exercício de suas funções, tendo 
hoje um salário bastante defasado, considerando épocas passadas.  Esperamos que as 
autoridades competentes se sensibilizem com a situação destes servidores e também 
com a situação gerada com esta paralisação, que querendo ou não, causa transtornos 
a toda população que depende da entrega pontual de correspondências. PS.: 
Encaminhar cópia ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos – Sintect, 
a Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios – Fentect e a Agência local dos 
Correios, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2187/424/09, Os vereadores abaixo assinado, 
solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável da Sr. LUIS 
NELSON BALIM DA SILVA ( BALIM) , que veio a falecer dia 19.09.209. A todos os 
familiares da inesquecível Sr. LUIS NELSON BALIM DA SILVA,  os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 218/425/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, ao Supervisor de Vias da 
ALL - AMÉRCIA LATINA LOGISTICA de Passo Fundo, Senhor LEVINO SIDNEI 
TURSKI, solicitando ao mesmo especial atenção para que sejam reposicionadas as 
placas de sinalização que indicam a passagem de trem na Avenida Flores da Cunha, 
eis que ambas as placas existentes encontram-se tortas, sendo que uma delas esta 
completamente fora da finalidade para a qual foi colocada (sentido Rua 
Itararé/Avenida), ainda sugere-se que sejam recolocadas as duas placas maiores 
(brancas) eis que no local existem apenas os suportes das mesmas. Embora os 
munícipes estejam habituados com os trilhos naquelas imediações a preocupação é 
com as pessoas visitantes que desconhecem o local e por falta de sinalização passam 
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despercebidos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2189/426/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. GILSON SHLICHTING Secretário do 
Conselho Municipal de Trânsito solicitando que seja feita à devida sinalização na 
Avenida Flores da Cunha onde estão sendo efetuadas as obras nos canteiros centrais, 
próximo ao supermercado Coqueiros, pois a falta de sinalização já provocou acidentes 
com danos materiais, pedimos a urgência de tal solicitação para que acidentes mais 
graves com vítimas não ocorram, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2190/427/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em 
plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Senhor Albano Keyser Filho, Presidente 
da Eletrocar, para que seja feita troca de Lâmpadas na Rua Daniel Spierks, no bairro 
Sandri, pois com falta de iluminação, o perigo se torna eminente e propícia para 
assaltos e outros delitos.  Salientamos que os moradores deste local pedem o referido 
serviço por que temos que valorizar e cuidar os locais que possuímos, pois a falta de 
iluminação adequada coloca em risco a segurança dos moradores, justificando a 
urgência deste serviço, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2191/428/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a 
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da Câmara dos Deputados e aos Líderes de Bancada da Câmara dos 
Deputados, bem como a toda bancada gaúcha, solicitando que se sensibilizem no 
sentido de aprovarem o Projeto de Lei de autoria do Senado Efraim Morais, que isenta 
de Imposto de Renda a aposentadoria e a pensão até o limite mensal de R$ 3,8 mil 
percebida por contribuintes com mais de 70 anos.A proposta do Senador Efraim ainda 
prevê a isenção parcial e progressiva do tributo para idosos a partir dos 66 anos. Com 
essa idade, o cidadão terá desconto de 20% no IR que incide no valor da aposentadoria 
até R$ 3,8 mil mensais. O desconto vai subir 20 pontos percentuais por ano até a 
isenção total aos 70 anos.Atualmente, apesar de a Lei 11482/07 assegurar a isenção 
total de Imposto de Renda aos aposentados e pensionistas com mais de 65 anos, o 
benefício atinge apenas quem recebe até o dobro do teto de isenção assegurado a 
todos os contribuintes, que hoje é de R$ 1.434,59. Portanto, pela lei atual a isenção 
total é apenas para os aposentados, pensionistas e militares reformados que recebem 
até R$ 2.869,18.O aposentado passou a vida toda contribuindo e infelizmente pela 
legislação atual vê gradativamente seu salário ir reduzindo e ainda tem o ônus de 
contribuir com o imposto de renda no caso de perceber acima de R$ 2.869,18, por isso 
nada mais justo que elevarmos o limite mensal de isenção de IR para R$ 3.800,00, ou 
até mais, beneficiando assim mais pessoas, que por uma vida de trabalho deram sua 
contribuição não só através da contribuição para a previdência, mas também e 
principalmente através da contribuição dada com o pagamento de impostos que 
somados tornam-se um “peso” bem significativo em nosso dia a dia de consumidores, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2192/429/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na 
forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Sistema Fecomércio 
SESC do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Tadeu Piva - Gerente de Saúde, Esporte 
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e Lazer do SESC/RS, e na pessoa do Sr. Everton José Dalla Vecchia - Diretor Regional 
do SESC/RS solicitando a Vossas Senhorias a vinda da “Mostra Casa da Saúde – 
SESC” para Carazinho. Nosso município tem carências cruciais neste aspecto e por 
conhecer o programa, solicitamos incluí-los nas práticas que o SESC já aplica no 
município, com a sua equipe de trabalho, é fundamental. Tendo em vista  ser uma 
exposição itinerante, que conta com dicas e informações relevantes sobre doenças e 
prestação de serviços gratuitos de saúde para a comunidade, incentivando as pessoas  
à mudança de atitude, como o foco de trabalhar a saúde preventiva, tão importante nos 
dias de hoje. Programas como: “O Sentido da Visão, Programa Sesc Sorrindo para o 
Futuro, Alimentação Saudável e Transando Saúde”, além de uma série de palestras e 
testes de glicose, colesterol, triglicerídeos, avaliação nutricional e medição de pressão 
arterial, A Mostra Casa da Saúde é aberta à comunidade e conta com o auxílio de 
monitores para o esclarecimento dos temas abordados e demonstrando os cuidados 
gerais com a saúde. No aguardo de vosso atendimento desde já agradecemos a 
acolhida e renovamos votos de estima e consideração, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2193/430/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, 
que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora desta Casa estude a 
viabilidade de que ao enviar as correspondências relativas às moções previamente 
aprovadas em plenário, seja usado sistema de (CARTA REGISTRADA COM AR – 
AVISO DE RECEBIMENTO) ou Protocolo de recebimento na cópia quando a mesma 
for entregue em mãos por servidor desta Casa. Como as Moções, em sua grande 
maioria são homenagens prestadas a diversas pessoas, órgãos, empresas e entidades 
do município, acreditamos que a forma de entrega das mesmas deveria ser feita de 
maneira diferenciada das demais correspondências, passando a contar com o protocolo 
de que as mesmas chegaram aos seus destinatários, eximindo desta forma a 
responsabilidade da Assessora da Mesa, que muitas vezes é cobrada injustamente 
quanto à entrega ou não de correspondências deste tipo, principalmente quando são 
homenageadas diversas pessoas e o responsável pelo recebimento da 
correspondência não repassa aos demais o conteúdo da mesma, ficando o vereador 
autor em dúvida se houve ou não o envio da correspondência, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, 
Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Paulino de Moura – PTB; moções: 
2194/397/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a EMEF 
RUFINO LEAL, na pessoa da Senhora Diretora Perly Capitânio e da Professora 
Mariângela Barboza, pela iniciativa de juntamente com os alunos criar um “blog” sobre a 
instituição de ensino, fazendo com que o dia a dia da escola seja divulgado na Internet, 
contribuindo desta forma, para que os alunos e a escola alcancem os objetivos 
propostos no projeto “Resgatando valores e vidas com ênfase na linguagem e 
diversidade cultural”. Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2195/398/09, A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação 
Comercial e Industrial de Carazinho – ACIC na pessoa do Senhor Presidente Jocélio 
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Nissel Cunha e  a Coordenadora do Programa Junior Achievement de Carazinho na 
pessoa da Sra. Marinilce Schmitz, parabenizando pela excelência da organização e 
realização da 1ª Feira de Amostra dos Produtos das Mini Empresas Junior Achievement 
das sete escolas participantes do programa 2009, Colégio La Salle, Colégio Notre 
Dame Aparecida, Colégio Rui Barbosa, Escola Estadual Érico Veríssimo, Escola 
Estadual Ernesta Nunes, Escola Estadual Cônego João Batista Sorg e Instituto de 
Educação Nossa Senhora da Glória. Tendo em vista, que os produtos de cada mini 
empresa são encaminhados para a Junior Achievement do RS e estarão concorrendo 
aos prêmios, produto destaque regional e também estadual. E outra característica que 
chama a atenção nos produtos é o uso de materiais recicláveis na fabricação, o que 
demonstra uma consciência dos alunos quanto à preservação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável. Nossos parabéns a toda a direção e demais 
colaboradores, por despertar o espírito empreendedor nos alunos e através das mini 
empresas, onde aprenderam muito sobre marketing, finanças, produção, puderam 
realizar um laboratório do que realmente é uma empresa e essa formação estará com 
eles e muitos levarão esses conhecimentos para o futuro, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2196/399/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho parabenizando a Nova Diretoria do Sindicar –Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carazinho e Região, empossada no dia 11 de setembro de 2009 para 
gestão 2009/2011,  na pessoa dos  Srs. Milton Schmitz – Presidente, Hernildo Dallazen 
– Vice-presidente, Moisés Knopf dos Santos – Diretor-Secretário, Luiz Carlos Riss – 
Diretor-tesoureiro, João Carlos Schwengber, Dionísio Cavol, Carlos Catto e Leonardo 
Diehl – Diretores, Conselho Fiscal Titulares: Renato Riss, Romeu Elias Kipper e 
Marinilce Schmitz, Suplentes: Glademir Zanetti, Carlos Venzon Kipper e Ernesto Lopes 
de Oliveira. Nossos parabéns a nova diretoria do Sindicar, sindicato o qual oferece um 
fortalecimento ainda maior da categoria, extensivo a seus colaboradores, fornecedores, 
clientes e a comunidade em geral, fazendo com que os transportadores gaúchos 
tenham uma maior representatividade no setor proporcionando assim uma voz e voto 
na Confederação Nacional do Transporte, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2197/400/09, 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 do Curso de Ciências Contábeis da Universidade de Passo 
Fundo do nosso município e a Associação dos Contabilistas de Carazinho na pessoa do 
Senhor Presidente Vilson Henicka, parabenizando os contadores e acadêmicos do 
Curso de Ciências Contábeis pelo Dia do Contador a ser comemorado em 22 de 
setembro de 2009. O profissional de Contabilidade é responsável por desenvolver a 
arquitetura de sistemas de informações aos usuários internos e externos de uma 
empresa, realizar trabalhos de perícias, auditorias internas e externas, controladoria, 
planejamento tributário e consultoria. Ao estudar e gerenciar o patrimônio, as 
transações comerciais, os fluxos de caixa, o contador interpreta os fatos econômicos 
dentro de uma Empresa e, assim, pode controlar melhor suas contas. Nossos parabéns 
a todos os contadores pela passagem do seu dia, desejando votos de sucesso e 
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realização em sua jornada, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2198/401/09, 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 Médicos Ortopedistas e a Associação Médica do 
nosso município pela passagem do Dia do Ortopedista comemorado em 19 de 
setembro de 2009. A Ortopedia, como muitas especialidades, desenvolveu-se por uma 
necessidade. Uma necessidade de corrigir deformidades, restabelecer uma função e 
aliviar a dor. Os cirurgiões ortopédicos desenvolveram a habilidade de prevenir perdas 
importantes de função e, por outro lado, realmente prevenir mortes inevitáveis. Eles 
buscam a perfeição da sua arte, assegurando ao paciente alcançar sua melhor 
condição no menor período de tempo pelo método mais seguro possível. Nossos 
parabéns, nesta data cumprimento a todos os profissionais ortopedistas que exercem a 
profissão com ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2199/402/09, 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 Radialistas das Rádios do nosso 
município pela passagem do Dia do Rádio e do Radialista comemorado em 21 de 
setembro de 2009. O profissional de Radialismo é responsável por criar, produzir e 
dirigir programas para rádio e televisão. Para isso o radialista deve ter conhecimentos 
de conceitos de Comunicação Social e de procedimentos técnicos da atividade 
profissional. O radialista também produz textos para televisão e rádio e trabalha com 
narração e comentário. Este profissional pode exercer as funções de comunicador 
social em emissoras de TV e rádio, pode escrever ou adaptar roteiros, além de 
organizar e dirigir programas de rádio e televisão. Nossos parabéns, nesta data 
cumprimento a todos os profissionais radialistas que exercem a profissão com ética, 
competência e respeito a todos os expectadores e ouvintes, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2200/403/09, 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 dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou 
Superdotação / Altas Habilidades, parabenizando pela passagem do Dia Nacional de 
Luta dos Portadores de Deficiência comemorado em 21 de setembro de 2009. Vítimas 
diárias do descaso, do preconceito e da discriminação, os portadores de deficiência 
comemoram, desde 1982, o Dia Nacional de Luta das Pessoas Portadoras de 
Deficiência. Este dia tem como um de seus principais objetivos mostrar a importância 
da luta de todos os portadores de deficiência, seja física, mental ou sensorial (cegos e 
surdos-mudos). Os direitos reivindicados pelos portadores de deficiência não deixam de 
ser simples: ir e vir pelas ruas das cidades, freqüentar lugares públicos sem a obrigação 
de entrar pela porta dos fundos, ou assistir a espetáculos na última fileira, por não haver 
espaço acessível a uma cadeira de rodas. Quem discrimina se coloca, 
equivocadamente, em um plano superior às outras pessoas, desconhecendo, ou 
fingindo desconhecer, que todos somos mais ou menos aptos a exercer alguma função 
ou atividade. Os deficientes físicos, portanto, se têm, por exemplo, sua capacidade 
motora prejudicada, não perdem a capacidade mental, de raciocínio e inteligência, 
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Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2201/404/09, ofício aos atletas carazinhenses 
WILLIAN QUEVEDO NAISSINGER & ERIC MARINS CECCAGNO, enviando em nome 
do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS por terem se 
sagrado Campeões, categoria juvenil e infantil, respectivamente, na final dos JOGOS 
ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL – JERGS, modalidade xadrez, evento este 
realizado no último dia 12 de setembro, na cidade de Rio Grande, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2202/405/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
manifestando nossos CUMPRIMENTOS a equipe de futebol ULTIMA HORA que 
sagrou-se CAMPEÃ na final do CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL DO GRÊMIO 
AQUÁTICO, evento este que aconteceu no último dia 15 de setembro do corrente. 
PARABÉNS a todos os jogadores por esta conquista na competição, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2203/406/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho, aos Contadores em todos os Escritórios de Contabilidade do município, a 
Sra. Luciana de Souza contadora responsável pelo setor contábil desta Casa, ao setor 
de Contabilidade da Prefeitura Municipal, as Turmas de Ciências Contábeis do Campus 
da UPF, por ocasião da comemoração do DIA DO CONTADOR que ocorrerá amanhã, 
22 de setembro. Contador é o profissional que lida com a área financeira, econômica e 
patrimonial. Ele é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e pelo 
estudo dos elementos que compõem o patrimônio monetário das companhias. Para o 
contador, cada número tem seu significado, tudo é importante, pois cada dado que ele 
avalia traduz a representatividade dos negócios e contas de uma empresa, instituição, 
poderes públicos, devendo sempre estar atualizado com as leis que regem o patrimônio 
empresas, bem como às datas e prazos das obrigações fiscais, interpretando 
corretamente os dados coletados, para assim adotar os procedimentos necessários 
para o crescimento da empresa ou instituição. É muito importante, na profissão de 
contador, exercer a profissão com ética e honestidade. O contador tem acesso a 
inúmeras informações privilegiadas, sendo indispensável o sigilo das mesmas, cabendo 
ao contador um contínuo cargo de confiança e respeito dentro da organização. A 
contabilidade foi à primeira profissão regulamentada no Brasil. Ela surgiu com a criação 
do ensino comercial, em 1931, viabilizando os negócios e acelerando o 
desenvolvimento econômico. Em 1945 foi criado o curso de ciências contábeis, que 
passou a disponibilizar um profissional capaz de compreender melhor as questões 
técnicas, científicas e econômicas. Assim, a contabilidade passou a dar mais respaldo 
aos gestores e profissionais de cargos administrativos para proporcionar a "saúde 
financeira" de seus empreendimentos. Por estes e por tantos outros motivos é que este 
é um dia especial, pois não há dúvidas de que o contador contribui de várias maneiras 
para o desenvolvimento da vida econômica e social do país, tendo sempre um 
admirável empenho, capacidade e inteligência na busca contínua de informações vitais 
ao equilíbrio das empresas e instituições, pela sua capacidade de renovação e 
adaptação aos novos tempos, assimilando conceitos e técnicas, entendendo a 
importância da educação e atualização permanente.Parabéns a todos estes 
profissionais que fazem a diferença em seus locais de trabalho através de suas ações, 
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iniciativas e lideranças. Recebam assim, o reconhecimento do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2204/407/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à empresa E. ORLANDO ROOS 
& CIA LTDA em nome do seu presidente Erni  Orlando Roos pela conquista do troféu “ 
A GRANJA  DO  ANO” no seguimento “soja, premio este concedido pela  Revista a 
Granja – que é um dos veículos de comunicação que esta á 64 anos  mercado  com 
informações  sobre o  agronegocio brasileiro. Receba o reconhecimento do Legislativo 
Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2205/408/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos à senhora MARCIA SMANIOTTO – Coordenadora da 
Vigilância Municipal Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde do Município de 
Carazinho; Com formação de Enfermeira Sanitarista e com Pós Graduação em Saúde 
Publica vem à frente deste trabalho há 20 anos  muita competência e dedicação. 
Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2206/409/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de 
ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao Coordenador do Conselho Municipal de 
Tradições Gaúchas – CMTG e a todas as Entidades Tradicionalistas de nosso 
município que participaram e colaboraram para a realização dos Eventos da 
Programação da Semana Farroupilha e em especial pela participação no Belíssimo 
Desfile que encerrou as atividades da Semana Farroupilha em Carazinho, realizado 
ontem dia 20 de setembro e prestigiado por grande parte da população Carazinhense, 
que sempre aguarda com grande expectativa este evento em função de sua beleza e 
grandiosidade. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal 
de Carazinho, que muito orgulha-se em poder homenagear entidades que tão bem 
divulgam e valorizam nossos costumes e tradições, que são passados de geração em 
geração, demonstrando ao Brasil todo nosso orgulho de ser GAÚCHO, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2207/410/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido 
o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sr. Flávio Roberto 
Sabbadini, presidente da FECOMÉRCIO/RS, ao Sr. José Paulo da Rosa, Diretor 
Regional do SENAC/RS, ao Sr. Everton Dalla Vecchia, Diretor Regional do SESC/RS, a 
Sra. Giana Groth, Gerente da Unidade do SESC Carazinho e a Sra. Luciana Soares 
Meyrer, Diretora do Senac Carazinho, cumprimentando-os pelos 63 Anos de atuação 
dos SESC e SENAC no Rio Grande do Sul. Não podemos de deixar de nos manifestar 
com relação a esta data tão significativa, pois juntos SESC E SENAC são os maiores 
sistemas de desenvolvimento social do país, atendendo a população nas mais diversas 
áreas, tais como, educação profissional e infantil, cultura, saúde, assistência, esporte e 
lazer, proporcionando bem estar aos cidadãos e uma melhor qualificação na 
preparação para a vida profissional, o que com certeza auxilia em muito o profissional 
na busca por uma vaga de emprego que é hoje tão disputada e que exige a cada dia 
mais qualificação através de cursos especializados. Recebam assim, o reconhecimento 
do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se em poder 
homenageá-los nesta data, pois são instituições que estão voltadas diretamente para a 
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promoção da qualidade de vida do cidadão, reforçando assim o objetivo principal 
dessas entidades, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2208/411/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos ao senhor  ENOR RIBEIRO 
HOFFMANN  (NONTE)  que, ao completar  79 anos de idade e aposentado há seis 
anos, traz em seu currículo 63 anos como dedicado profissional do Turfe nacional em 
corridas de cavalos em diversas provas de velocidade,  tendo começado  suas 
atividades como jóquei com apenas 10 anos de idade, passando em seguida a 
cavalariço e, aos 20 anos, já exercendo o ofício de treinador, onde aliada à brilhante 
atuação e competência no exercício da profissão, acumula várias  conquistas, dentre 
elas, o Grande  Prêmio Senhoras do Turfe em Carazinho; Grande Prêmio Cidade de 
Carazinho, Clássico Presidente da República  no Jóquei  Clube de São Paulo (Prova 
Internacional - Quilômetro Internacional), e também inúmeras vitórias  nas canchas 
retas de todo o Brasil,  configurando hoje com a quarta geração de treinadores em todo 
Brasil, que começaram  seus primeiros passos na profissão com este excelente 
profissional que faz jus à homenagem ora recebida, sendo uma referência entre os 
profissionais desta área, obtendo o reconhecimento em todo território nacional entre os 
profissionais do Turfe, um dos esportes mais tradicionais do mundo, que envolve a 
criação e treinamento do cavalo, competição e apostas, VRB – PP; 2209/412/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário 
para aprovação, seja encaminhado ofício de congratulações, ao Sr. Antonio Fey , 
Patrão  do CTG – Pedro Vargas anfitrião da Semana Farroupilha quando comemora 
seus 55 anos de fundação, pela organização e dedicação de todos os integrantes da 
Patronagem pela dedicação e o esforço de todos . Recebam  desta forma, os 
cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pois o 
sucesso é o resultado do trabalho,dedicação e da competência, Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; 2210/413/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário para aprovação, seja enviado ofício do mesmo teor do 
Poder Legislativo de Carazinho para o Patrão do CTG PEDRO VARGAS na pessoa do 
Senhor ANTONIO FEY  extensivo a toda patronagem parabenizando pela organização 
e recepção a Câmara de Vereadores na sessão solene realizada dia 17 de setembro. 
Recebam desta forma os cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho, pois 
através desta iniciativa e a participação de todos, o sucesso é  resultado   do  trabalho 
coletivo, Vereador Leandro Adams – PT; 2211/414/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário para aprovação, seja 
enviado ofício do mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho para o Patrão do CTG 
RINCÃO SERRANO na pessoa do Senhor ODACIR DA CRUZ  extensivo a toda 
patronagem parabenizando pela excelente organização do ovelhaço realizado dia 18 de 
setembro.Recebam desta forma os cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho, 
pois através desta iniciativa e a participação de todos, o sucesso é  resultado  de um  
trabalho coletivo,Vereador Leandro Adams – PT; 2212/415/09, Os Vereadores abaixo 
subscritos solicitam na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,  a estudante da 8ª 
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série, Bruna Pedrozo da Escola Estadual Érico Veríssimo do nosso município, 
parabenizando pela conquista do primeiro lugar na seletiva regional do concurso 
oratória nas escolas, troféu recebido no dia 14 de setembro de 2009. E agora se 
prepara para a final nacional, que ocorre no mês de outubro em Curitiba. "A felicidade e 
a grandeza, a posição e o status, a satisfação e a paz de um indivíduo nunca 
consistiram em sua riqueza pessoal, mas, pelo contrário, em seu caráter excelente, sua 
elevada determinação, na extensão de sua erudição e na sua habilidade para 
solucionar problemas difíceis”. Nossos parabéns pelo empenho, esforço, dedicação e 
por ser uma das representantes do estado na competição, levando o nome da escola e 
do nosso município a nível nacional.A escola, casa sagrada que conduz mentes 
humanas a serem mais fortes e perseverantes, a construírem novas formas de vida e 
escolha.Desejamos sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP;  2213/416/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após submetido em plenário para aprovação seja 
enviado oficio de cumprimentos aos jovens tucanos Daniel Ludwig e Rodrigo Wenzel 
membros da Executiva Estadual da Juventude do  PSDB – Partido da Social 
Democracia Brasileira, responsáveis pelo blog jpsdbrs.blogspot.com, parabenizamos 
pela conquista do segundo lugar do TOP BLOG, premiação entre os 100 melhores 
blogs de política de todo o país –  categoria política corporativa júri popular do maior 
portal de blogs da Internet Brasileira, realizada em São Paulo no último dia 12. 
Manifestamos nosso apreço e reconhecimento aos jovens tucanos, pelo brilhante 
trabalho desenvolvido, reafirmando o potencial da juventude do PSDB estadual, através 
da credibilidade, competência e seriedade profissional na divulgação das notícias 
referente ao meio político do Estado e de todo o país, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
2214/416/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando a Sra. Dilse 
Klein Bicigo, prefeita eleita na eleição suplementar do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, e como a segunda prefeita eleita na história deste importante 
município. Desejamos sucesso em sua gestão, que tenha como pilar de sua 
administração, a vontade popular, construindo políticas públicas de qualidade, gerando 
desenvolvimento econômico e social, sempre em parceria com a sociedade civil 
organizada. Realçando a inserção da mulher na política brasileira, esperamos que sua 
gestão também seja marcada pela valorização de políticas públicas voltadas para as 
mulheres e pela transparência na aplicação dos recursos públicos, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 2215/418/09, 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 ao CTG PEDRO VARGAS por ter sido o 
anfitrião das comemorações da Semana Farroupilha 2.009, na ultima segunda feira, dia 
14 de setembro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2216/419/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício de congratulações a Direção e funcionários  da EMEF- 
Presidente Castelo Branco e extensivo aos alunos, pela dedicação  dos mesmos  em 
participar ativamente no plantio de 264 mudas de  várias espécies  nativas doadas pelo  
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DEMA - Departamento Do Meio Ambiente Da Prefeitura Municipal De Carazinho,no 
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz , em  comemoração do Dia da Arvore. 
Recebam  desta forma, os cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo Municipal 
de Carazinho, pois o sucesso é o resultado do trabalho, dedicação e da competência, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2217/420/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado 
ofício de congratulações  a Diretoria  das  seguintes associações ACADEV -  
ASSOCIAÇÃO DE E PARA DEFICIENTES VISUAIS –  AGS- ASSOCIAÇÃO DO 
GRUPO DE SURDOS DE CARAZINHO, ADEFIC-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES 
FÍSICOS DE CARAZINHO, parabenizando pela passagem do dia NACIONAL DE LUTA 
DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, data esta de extrema importância, a  
sociedade em que vivemos impulsiona a igualdade, e torna-se de real importância 
ressaltar que as pessoas deficientes em nossa sociedade, contam com o apoio e a 
batalha diária dessas Associações que contam com pessoas incansáveis na luta e na 
busca dos direitos dos portadores de necessidades especiais. Recebam  desta forma, 
os cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 2218/421/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
parabenizando a Escola Estadual Cônego João Batista Sorg, na pessoa do Diretor Sr. 
Jones Carlos Castoldi  e da professora de Educação Física Sra. Erlina Moraes, pela 
participação dos alunos Willian Quevedo Naissinger e Eric Marins Ceccagno, na final 
Estadual do Campeonato de Xadrez dos JERGS 2009 – Jogos Escolares do Rio 
Grande do Sul, realizado em Rio Grande, no último dia 12 de setembro e o aluno Rafael 
Fleck da Silva pela participação da sexta etapa do XI Circuito Catarinense de Xadrez 
Rápido, realizado em Chapecó/SC. Manifestamos nosso reconhecimento aos atletas, 
Willian que sagrou-se campeão Estadual na categoria Juvenil dos JERGS, ao Eric 
campeão Estadual categoria Infantil dos JERGS e ao Rafael pela 5ª colocação no 
Circuito Catarinense disputada entre 147 jogadores, parabenizamos os jovens atletas 
pelo excelente desempenho na disputa. Salientamos que a disciplina, equilíbrio e o 
poder de raciocínio são fatores preponderantes durante uma competição e desejamos 
pleno êxito nas competições vindoura, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2219/422/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário 
para aprovação, seja encaminhado ofício de congratulações  a Diretoria  das  seguintes 
associações ACADEV -  ASSOCIAÇÃO DE E PARA DEFICIENTES VISUAIS –  AGS- 
ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE SURDOS DE CARAZINHO, ADEFIC-ASSOCIAÇÃO 
DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE CARAZINHO, parabenizando pela passagem do dia 
NACIONAL DE LUTA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, data esta de extrema 
importância, a  sociedade em que vivemos impulsiona a igualdade, e torna-se de real 
importância ressaltar que as pessoas deficientes em nossa sociedade, contam com o 
apoio e a batalha diária dessas Associações que contam com pessoas incansáveis na 
luta e na busca dos direitos dos portadores de necessidades especiais. Recebam  desta 
forma, os cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador 
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Leandro Adams; conforme acordo de bancadas hoje não teremos o intervalo 
regimental, grande expediente, fará uso da palavra o vereador inscrito Erlei Vieira, pelo 
tempo regimental; Vereador Erlei Vieira; em primeiro lugar eu queria cumprimentar os 
vereadores e todas as pessoas que se encontram na casa, eu queria em primeiro lugar 
colocar que aquele acesso em frente a rodoviária caiu um carro na valeta sábado, o 
cara era de fora, não conhecia a entrada de Carazinho, não tem nenhuma sinalização, 
os bico que tinham lá, tudo apagado, aquilo ali é muito perigoso, e eu queria mais um 
pouco de atenção naquele local lá, onde que eu vim atrás do carro e quase nós 
batemos, outro caso que aconteceu no posto de saúde do bairro Santo Antonio, era 
onze e vinte e dois, foi uma pessoa lá do bairro com uma criancinha de dez meses e 
chegou lá para fazer uma vacina, e a enfermeira chegou e disse para ela vir de tarde, 
nem perguntou se a criança estava doente, estava afogada, ou se tinha alguma coisa 
grave, mandou embora a pessoa, então eu gostaria que o meu amigo De Loreno, por 
enquanto, considero meu amigo, que faça uma atenção sobre isso ai, e outra coisa que 
eu queria falar, que eu fiquei 15 dias de atestado, por uma coisa ridícula que aconteceu, 
eu trabalho há 11 anos com dependentes químicos, estava trabalhando a sete meses 
na ala psiquiátrica, onde, quando eu cheguei lá, aquilo lá parecia um presídio, era 
cueca nas janelas, era todo mundo brigando, era as enfermeiras apanhando, era 
horrível aquilo lá, onde cheguei lá e endireitei toda a ala, o meu salário lá, estou dentro 
da lei, posso trabalhar lá como qualquer vereador aqui dentro tem seu trabalho, estou lá 
trabalhando, sem motivo nenhum, em primeiro lugar endireitou a ala, assim, tornei 
disciplina, tornei regras, estava funcionando muito bem, quinze dias atrás fui chamado 
pelo presidente do hospital, o Sr. Hélio Lütz e o Senhor Muin, e me informarão que eu 
tinha que sair do hospital, daí eu perguntei para eles porque? O motivo que eu ia sair do 
hospital, se eu estava fazendo um bom trabalho, entende, e o motivo foi que o Prefeito 
Aylton Magalhães estava atrasado doze dias o salário dos médicos, que não ia dar o 
dinheiro se não colocasse eu pra rua, então isso é uma coisa triste, eu nunca vim aqui 
na tribuna, nunca falei dele, não gosto de falar de ninguém, não pego no pé de 
ninguém, todo mundo vem aqui e diz, deixa o homem trabalhar, mas então deixa eu 
trabalhar também, anteontem foi a Suzara pra rua, do CAPS II, quem não conhece a 
Suzara botaram uma pessoa pra rua que vocês não imaginam, que diz que fez 
campanha para mim, que o Vereador Rudi diz que eu tenho vinte cargo dentro da 
saúde, não tenho nenhum cargo dentro da saúde; Vereador Rudinei Brombilla; me dá 
um aparte colega vereador; Vereador Erlei Vieira; fala; Vereador Rudinei Brombilla; 
quero falar ao amigo Erlei que a respeito do hospital, eu entendo tua situação, mas só 
pata te colocar que essa justificativa que a direção do hospital, o presidente e o diretor 
colocaram, não confere, porque só esse ano, só para fazer números, é bom se falar, e 
falar em números, em 2008 foi repassado quatrocentos e oitenta mil do município para 
o hospital, em 2009, agora, neste ano, foi repassado seiscentos mil para o hospital e 
esta sendo repassado mais duzentos mil em duas parcelas de cem, e mais duzentos 
mil até o final do ano, então findando 2009, esta sendo repassado um milhão para o 
hospital, então se eles vieram dizer essa justificativa que o prefeito não ia repassar 
valor para o hospital, para te demitir, foi uma justificativa que eles arrumaram, mas não 
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é essa a realidade, a administração municipal já passou até o presente momento mais 
de seiscentos mil reais; Vereador Erlei Vieira; Vereador Rudi, em primeiro lugar, você 
é uma pessoa que eu considerava meu amigo, mas você no fundo é uma cobra, que tu 
age por baixo, tu não é como certos vereadores que falam na cara, então tu me fala na 
cara as coisas, não ando com listinha dentro da secretaria de saúde, não ando correndo 
atrás das pessoas na rua ameaçando, porque tu foi um perseguidor, foi um perseguidor 
meu, eu nunca te fiz nada, entendeu? E de mais a mais, não quero saber quanto que 
deu para o hospital, o que eles me falaram que foi atraso dos médicos e que esta 
atrasado até hoje, não pagaram os médicos até hoje; Presidente Vereador Leandro 
Adams; ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos 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; para questão de ordem eu 
gostaria, já com o aval dos lideres de bancada, pedir que fossem votados os 
requerimentos e as moções em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; correto, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, só para deixar 
registrado, tem um requerimento dos nobres colegas direcionado a mesa diretora, e 
com apreciação do plenário, acredito eu que seja uma decisão do presidente, eu já 
quero deixar registrado que eu não concordo com a atitude, com o pedido dos nobres 
colegas, e acredito que, se posso dar uma sugestão eu vou dar, com que essas 
moções que estão sendo feitas, nós façamos alteração novamente no nosso regimento 
interno e vamos fazer de gabinete, porque só hoje tem radialista, ortopedista contador, 
imagina se um de nós resolva fazer para o dia do gaúcho, vamos sair procurar gaúcho 
dentro de Carazinho, vestido de bota e bombacha e chapéu até cansar, e nós temos 
uma secretária apenas, e também em relação ao pedido de que seja registrado por AR, 
eu não tenho um valor correto, mas nos disseram que o valor de um AR é de sete a dez 
reais, e se nós contabilizarmos isso eu acho que é um gasto desnecessário, e também 
cada vereador tem uma cota de cento e vinte reais, eu acredito que poderia ser incluído 
na cota de cada vereador, então fica uma sugestão, e o meu voto já contrario em 
relação a esse pedido e que seja avaliado pela mesa diretora, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador 
Rudinei Brombilla; foi passado e até foi comentado que cada vereador quando fizesse 
uma moção, dia do computador, dia do engenheiro, dia do advogado, enfim, das suas 
atividades, para que, passasse a mesa diretora o nome da pessoa com o endereço que 
quisesse destinar, até para facilitar, porque fica impossível, vai saber quantos 
advogados tem, para quem a pessoa quer mandar, então, eu acredito que cada 
vereador, quando fizesse a moção para a profissão, indicasse o nome e o endereço das 
pessoas; Presidente Vereador Leandro Adams; eu queria dizer que esse 
requerimento, ele solicita um estudo, então a mesa diretora vai analisar e vai fazer esse 
estudo, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; eu só quero colocar que 
o requerimento que também foi assinado por mim ele coloca como sugestão, ou AR, ou 
um protocolo de recebimento, apenas para que os vereadores tenham ciência de que 
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este documento foi realmente entregue, se nós debatemos a questão do custo, que 
poderá aumentar o custo, mas por isso foi colocado junto a sugestão de que tenha 
então um protocolo de recebimento; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; depois da ordem de serviço feita pela vossa excelência 
esse requerimento, praticamente ele se torna nulo, porque a vossa excelência, no dia 
de hoje, fez uma ordem de serviço determinando que as bancadas e os vereadores 
anexe junto as moções, o endereço, o nome da pessoa,  então no meu ver, eu também 
assinei esse requerimento, eu também vou deixar registrado nos anais desta casa, a 
vida inteira, a vida inteira uma pessoa só fez sempre esse serviço, e nós não 
precisávamos dar nome, dar endereço, dar nada, a pessoa ia lá e buscava os seus 
nomes, os seus endereços, então quer dizer assim, se torna sem efeito, e determinação 
sua, se cumpre, eu vou cumprir, mas eu concordo com o Vereador Gilnei Jarré, daqui a 
pouquinho nós vamos fazer, mudar o nosso regimento e voltar as moções para a 
incumbência de cada vereador, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com 
certeza vamos fazer um estudo a respeito da questão e vamos decidir os dez 
vereadores juntos, esta em discussão o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia para 
votação em bloco dos requerimentos e moções, 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 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 06 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 07 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 08 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
Presidente Vereador Leandro Adams; estão em discussão os requerimentos, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, e fica o 
registro do Vereador Gilnei Jarré, quanto a contrariedade do requerimento nº 10, 
moções, convido a Senhora Secretária para fazer a leitura do numero e autor das 
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; nº 02 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 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 Felipe Sálvia – PDT; nº 11 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 12 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 13 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 14 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 15 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 16 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 17 Vereador Leandro Adams – PT; nº 18 Vereador Leandro Adams 
– PT; nº 19 Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 20 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 21 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 22 Vereador 
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Estevão De Loreno – PP; nº 23 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 24 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 25 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 26 Vereador Elbio Esteve – 
PSDB e Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão as moções, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico que esta nos prestigiando hoje 
acompanhando nosso trabalho, a minha discussão em relação as moções, eu já me 
posicionei neste plenário dizendo que a moção, pelo que está esta escrito no regimento 
ela homenageia, ela reconhece, ela saúda pessoas que prestam serviços relevantes 
importantes e necessários a nossa comunidade, então eu acredito que toda moção ela 
deva ser encaminhada a quem contribui de forma direta com essas propostas, com 
esses objetivos, e faço questão de como secretária, lê-las atentamente, 
vagarosamente, porque muitas das pessoas nos procuram para gravar o que foi lido de 
uma referida moção, então para cada pessoa,quando recebe uma moção, é algo 
importante, e como já falei, é o nosso reconhecimento, os vereadores estão aqui sim 
reconhecendo a atuação, o desempenho e a competência das pessoas, nas suas mais 
variadas áreas, muitas vezes ao chamar a atenção para uma moção, a gente chama 
atenção para uma atividade profissional, para algo bom que aconteceu, para um serviço 
prestado socialmente, em todas as áreas, então eu acredito assim, quando uma pessoa 
recebe uma moção, é muito importante, é importante que todos nós tenhamos a 
educação a atenção e o reconhecimento para todas as moções que a gente 
encaminhar, então, eu, particularmente, Vereador Gilnei Jarré, acho que a moção ela é 
importante, e é uma tarefa que consta no nosso regimento como parte integrante do 
nosso trabalho; Vereador Gilnei Jarré; um aparte vereadora, eu acho que a senhora 
não esta entendendo, eu não falei que a moção não é importante, alguém disse isso? 
Vereadora Sandra Citolin; não, o senhor disse; Vereador Gilnei Jarré; posso terminar 
o meu aparte? Vereadora Sandra Citolin; pode, pode; Vereador Gilnei Jarré; eu não 
disse que era importante, estou achando que é um gasto desnecessário, eu acho que 
estão tirando a menina para boba, porque tu simplesmente faz uma moção, tem 
quinhentas datas no ano, e tem que sair catar quem é quem, só isso que eu estou 
falando, não falei nada de diferente, e estou pedindo com que isso seja feito pelo 
assessor, é somente isso, continua tendo valor igual, e ninguém diz que não tem valor, 
até para lhe fazer uma correção vereadora, a senhora esta usando das discussões das 
moções, então já que a senhora sabe bem o que quer dizer, o que é uma moção  a 
senhora tinha que saber bem o quer dizer o seu horário para a senhora falar, a senhora 
tem que discutir o trabalho feito, as moções que a senhora fez, não discutir o que é 
moção e o valor de moção, muito obrigado; Vereadora Sandra Citolin; eu acho que no 
plenário, vereador, quando me é concedida a palavra referente ao assunto que é 
referido, eu discuto e falo e me pronuncio como eu quiser, realmente eu não tinha 
entendido essa sua colocação, a sua colocação eu entendi de outra forma, desculpe; 
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 Secretária que 
proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da 
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Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei 
nº 053/09. Autor: Vereador Paulino de Moura. Ementa: Institui o Dia da Marcha para 
Jesus. 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; Presidente Vereador Leandro Adams; esta me 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto 053/09, Vereador 
Paulino de Moura, o autor; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa aqui presente, eu quero fazer um agradecimento de publico 
primeiro ao jurídico desta casa, porque a Drª. Rita com o Vedana, eles buscaram 
subsídios a um pedido meu, um requerimento verbal meu, na ultima semana, ao qual 
eu entendia que esse meu projeto ele era constitucional e viável, por quê? Porque é 
uma lei do senador Marcelo Crivela, ao qual o presidente da republica sancionou, e que 
bom que essa casa é uma casa de debate, é uma casa onde nós tiramos as nossas 
diferenças para que nós possamos realmente convergir em prol da sociedade, então 
esse agradecimento eu tenho que fazer porque fizeram nada mais que o seu papel, 
mas o fizeram, isso é importante, e também a Comissão de Justiça e Finanças desta 
casa, que em cima do parecer da consultoria jurídica exarou o seu parecer, então 
também quero fazer esse agradecimento, porque eu entendo que muitos projetos da 
nossa autoria eles tem vicio de origem, então ele pode ter vicio de origem então nós 
podemos daqui a pouquinho estar fazendo projeto que não vem de encontro coma 
constituição dele, eu quero agradecer e entendo que foi um passo a mais que essa 
casa deu, porque nós entendemos e corrigimos os nossos pensamentos, 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, Senhora Secretária proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 053/09. Autor: Vereador Paulino de Moura. Ementa: Institui o Dia da 
Marcha para Jesus.O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem 
do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico em geral, devem estranhar, bom, 
mas o Paulino arressem falou do projeto dele, não, eu falei dos pareceres, porque 
aquele momento era para se falar dos pareceres, agora vou falar do projeto, o projeto 
ele vem de encontro a uma necessidade espiritual das pessoas, e esse projeto ele não 
abranje religião, todos que crêem em Deus, todos que tem Jesus no coração, pode se 
fazer a caminhada para Jesus, e esse projeto, ele vem no seguinte sentido, sessenta 
dias após a páscoa se faz a caminhada para Jesus, pode acontecer numa quinta-feira, 
como pode acontecer num sábado, num domingo, não tem data marcada, mas tem 
sessenta dias após a páscoa, então eu quero agradecer a essa casa, agradecer aos 
colegas vereadores, e pedir que votem favorável a esse projeto porque eu entendo, e 
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aqui eu vou fazer uma constatação, eu, Paulino, ser humano, eu mudei muito, mas 
preciso mudar muito mais, reconheço que preciso mudar muito mais, mas quem me 
conheceu sabe do quanto eu era polemico, do quanto eu era briguento, o quanto eu 
botava os pés pelas mãos, mas hoje, eu ainda continuo botando os pés pelas mãos, 
mas com um pouquinho mais de prudência, demorou oito meses para isso acontecer, 
mas não foi correto, não foi justo o que eu fiz, mas eu acho que cada vez mais como 
ser humano eu vou me aperfeiçoando, eu quero dizer aos dois ex-vereadores desta 
casa, Vereador Antonio Azir, presidente do meu amado e estimado partido PTB, ao 
Vereador Cláudio, hoje na independência, sem partido, dizer que realmente as pessoas 
vão mudando para melhor, e Cláudio, principalmente a ti, em cima da derrota, que você 
vê os teus erros, que tu corrige  os teus erros, então entenda isso assim como um 
conselho de um amigo, de uma pessoa que te quer bem, porque realmente eu só tive 
mudança quando eu perdi uma eleição, daí eu vi o que eu acertei, e o que eu errei, 
então eu peço a aprovação unânime dessa casa para esse projeto, porque eu acho que 
é muito importante, esse projeto vai trazer paz de espírito para as pessoas que vão 
fazer a caminhada para Jesus, muito obrigado e que Deus abençoe a todos; 
Presidente Vereador Leandro Adams; 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 relatório, 
autoria legislativo municipal; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Relatório nº 
009/09. Autor: Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária 
AGOSTO/2009. Foi encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: 
Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa 
ao mês de agosto 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; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovação unânime; esta em discussão o relatório, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos os 
presentes; solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura do veto a emenda do 
projeto de lei nº 111/09, bem como parecer da Comissão de Justiça e Finanças; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Veto à emenda do 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 veto do Prefeito 
Municipal é viável; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças ao veto da emenda do projeto de lei nº 111, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças; esta em discussão o veto com o parecer já 
aprovado, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
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favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos; agradecemos as pessoas que nos prestigiaram na noite de hoje; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem presidente, antes dos colegas vereadores saírem do plenário 
eu gostaria de fazer um pedido, que amanhã as nove e trinta vai ter uma audiência 
publica sobre o projeto de lei contra o fumo em estabelecimentos comerciais, eu 
gostaria muito que os colegas viessem, porque se tiver que fazer algumas adequações 
nesse projeto, e ele é muito polemico, eu gostaria que eles participassem, também a 
sociedade como um todo, a comunidade esta convidada amanhã as nove e trinta uma 
audiência publica relacionada ao meu projeto o qual é bastante polemico, mas gostaria 
que todos se fizessem presentes, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária a ser 
realizada no dia 28 de setembro de 2009 às 18: 45 horas.  
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