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Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de outubro de 2009.............Ata 47 
 

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 13 de outubro de 2009, convido o Vereador Gilnei Jarré 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretaria 
que proceda a leitura da convocação do suplente; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; convocação 45/2009. Ao senhor Luiz Gervasio Leite – suplente de vereador do 
PDT. Convoco vossa senhoria para assumir na Câmara de Vereadores no dia 
13/10/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivos de 
saúde, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea a desta casa. 
Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião 
ordinária do dia 05 de outubro de 2009, está em discussão à ata da reunião ordinária do 
dia 05 de outubro de 2009, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovada por todos os presentes; solicito a Senhora Secretária para fazer 
a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 13 de Outubro de 2009. Of. 201/2009 da Eletrocar, em resposta a OD 
2.644/09. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 2.894/09. Telegrama da 
Fecomércio, em resposta a OD 2.549/09. Of. 200/09 da Eletrocar, em resposta a OD 
2.568/09. Of. da COT em resposta a OD 2.486/09. Of. do Senado Federal, em resposta 
a OD 1.906/09. Of. 5456 do Tribunal de Contas do Estado, informando que o Tribunal 
Pleno, em Sessão de 02/09/09 examinando a Consulta de que trata o Processo n° 
2138-0200/09-3, proferiu a decisão contida na cópia que encontra-se nesta Casa. 
Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no 
valor de R$ 654.443,45. Of. 379/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
2.441/09. Of. 378/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.684/09. Of. 
205/09 da Eletrocar, em resposta a OD 2.743/09. Of. 621/09 da Caixa Econômica 
Federal, comunicando a liberação para saque efetuado para esse município para o 
programa Esporte e Lazer na Cidade, no valor de R$ 90.000,00, em duas parcelas de 
R$ 45.000,00. Of. 1166/09 do Deputado Federal Osvaldo Biolchi, comunicando que 
encaminhou ofício ao Ministro do Esporte, indicando o município de Carazinho para ser 
beneficiado com recursos orçamentários no valor de R$ 114.034,80, destinados à 
criação de oficinas para o desenvolvimento individual. Of. 1168/09 do Deputado Federal 
Osvaldo Biolchi, comunicando que encaminhou ofício ao Ministro da Cultura, indicando 
o município de Carazinho para ser beneficiado com recursos orçamentários no valor de 
R$ 101.437,21, destinados ao Projeto SMEC idiomas. Convite do 38° Batalhão de 
Polícia Militar, para participar da formatura do PROERD – Programa Educacional de 
Resistência as Drogas e a Violência, a realizar-se dia 16 de outubro. Convite da SERFO 
– Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion, para participar do III Encontro 
Municipal de Jovens, a realizar-se dia 18 de outubro. Projeto de Lei n° 143/09 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício 2010. Projeto de Lei n° 144/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual da 
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nova redação ao parágrafo 7° do art. 6° da Lei Municipal n° 6.485/06 que consolida a 
legislação sobre veículos de aluguel de Carazinho. Projeto de Lei n° 145/09 de autoria 
do Executivo Municipal, o qual declara de Utilidade Pública a Sociedade Espírita 
Resgate dos Filhos de Órion – SERFO. Projeto de Lei n° 146/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual autoriza o CAPSEM contratar emergencialmente 01 
servente. Projeto de Lei n° 147/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual institui 
gratificação aos membros da Comissão de Julgamento Prévio de Recursos aos “autos 
de Infração”. Projeto de Lei n° 148/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza 
a contratação emergencial de um professor de educação física e a abertura de Crédito 
Especial no Orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 062 de autoria do vereador Estevão 
de Loreno, o qual denomina a Rua Inspetor Valmir Thums, no Bairro Vila Rica. Of. 
232/09 do Executivo Municipal, o qual solicita retirada do Projeto de Lei n° 136/09. 
Relatório de execução orçamentária do Legislativo Municipal do mês de setembro de 
2009; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das 
indicações, requerimentos e moções; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que a vossa excelência 
incluísse na ordem do dia de hoje um projeto de lei anti-fumo de minha autoria, porque 
eu quero que esse projeto seja transformado em indicação, então para que eu possa ter 
essa indicação, esse projeto tem que estar na ordem do dia, daí imediatamente a minha 
assessora lhe entregará a indicação para que seja lido em plenário para que dê 
conhecimento, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; será incluído 
vereador; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 2366/1222/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao Departamento Municipal de 
Trânsito para que providencie a restauração da placa de sinalização da rótula localizada 
na AVENIDA FLORES DA CUNHA com a Rua Dr. EURICO ARAUJO, eis que a referida 
placa encontra-se caída junto ao canteiro central, necessitando ser reposicionada para 
a visualização dos motoristas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2367/1223/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA PEDRO REHN, nas proximidades 
da EMEI SANTA ISABEL, no Bairro OURO PRETO, eis que os mesmos foram 
colocados no calçamento e atrapalham a passagem dos veículos que por ali transitam 
para deixar as crianças na referida creche, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
2368/1224/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes colocados na RUA JOSÉ DE 
ALENCAR, no Bairro BORGHETTI, em frente ao número 152, eis que os mesmos 
foram colocados no passeio e impedem a passagem de pedestres, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2369/1225/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na 
RUA 21 DE ABRIL, no Centro da cidade, em frente à residência sob o número 354, eis 
que os mesmos foram depositados no canteiro central e causam um aspecto muito feio 
para o local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2370/1226/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que determine ao Departamento Municipal de Trânsito 
para que providencie a restauração da placa de sinalização de identificação de RUA do 
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canteiro central que antecede a rótula localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA 
com a Rua Dr. EURICO ARAUJO, eis que a mencionada placa caiu no último dia de 
fortes ventos e chuva, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2371/1227/09, Solicita ao 
Executivo Municipal com URGÊNCIA que determine o setor competente realizar a 
construção de duas lombadas (quebra-molas) na Avenida Pátria frente ao INSS. Tendo 
em vista, o excesso de velocidade dos veículos nesta região, estão ocorrendo 
constantemente, colisões, atropelamentos, acidentes muitas das vezes, fatais. 
Solicitação da comunidade em geral que transita pelo local, principalmente os  idosos, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2372/1228/09, Solicitando ao Executivo Municipal 
com URGÊNCIA, que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa 
buracos na Rua Ipiranga, localizada entre os Bairros Glória e Hípica. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2373/1229/09, Reitera ao Executivo 
Municipal com URGÊNCIA, que determine ao setor competente operação tapa buracos 
e melhoria no trecho do calçamento ao longo da extensão da  Rua Itaqui, localizada no 
Bairro Floresta. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2374/1230/09, Solicita ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que determine 
ao setor competente fechar uma vala aberta na Rua Riachuelo frente ao nº. 229, 
localizada no Bairro Aurora. Tendo em vista o perigo que os moradores correm, 
podendo cair sobre a mesma, principalmente as crianças que ali residem. Solicitação 
dos moradores, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2375/1231/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos 
os entulhos verdes depositados na RUA IPANEMA, no Bairro Operária, nas 
proximidades da sede esportiva da empresa Schuster & Medeiros eis que os mesmos 
encontram-se depositados parte na rua e também no passeio público, Vereador Paulino 
de Moura - PTB; 2376/1232/09, Solicitando que determine ao setor competente para 
que realize melhorias urgentes na rua Políbio do Vale, Bairro Medianeira, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 2377/1233/09, Solicitando que determine ao setor competente 
para que realize melhorias urgentes no calçamento da rua Décio M. Costa, Bairro 
Medianeira, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2378/1234/09, Solicitando que determine 
ao setor competente para que estude a  possibilidade de abrir uma passagem no 
canteiro central da Avenida Pátria em frente à Secretaria de Saúde, para que as 
ambulâncias possam usufruir, sem que seja necessário  fazer o retorno em frente ao 
novo Supermercado Coqueiros, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2379/1235/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio na Rua Anchieta, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2380/1236/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental 
que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio na Rua 
Anchieta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2381/1237/09, Reitera ao Executivo 
Municipal a colocação de um (01) Quebra Molas na Avenida Pátria em frente à 
Biblioteca Publica Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2382/1238/09, O 
vereador abaixo reitera que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal para determinar ao setor competente para que realize melhorias no Distrito de 
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São Bento, tais como sinalização, quebra mola, abrigos de ônibus, limpeza e pintura da 
praça, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2383/1239/09, Solicita, para que o Executivo 
Municipal,   determine a Secretaria competente enviar proposta para participar do 
programa de mobilidade urbana conforme portaria n° 360 de setembro de 2009 do 
Ministério das Cidades, a partir de  09 a 30 de outubro. Esta ação apóia a elaboração 
de implantação de projetos de infra-estrutura urbana no município, Vereador Leandro 
Adams – PT; 2384/1240/09, Solicita, para que o Executivo Municipal,   determine a 
Secretaria de Saúde, a viabilizar projeto conforme portaria 2.198 de setembro de 2009, 
para liberação dos recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e 
materiais hospitalar, Vereador Leandro Adams – PT; 2385/1241/09, Solicita para que o 
Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de Obras  para que  seja efetuada a 
restauração da rua Clemente Elsing no bairro Ouro Preto, por ser também um corredor 
de ônibus, a mesma esta quase intransitável devido à quantidade de buracos. 
Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 2386/1242/09, Solicita para 
que o Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de Transito efetuar a colocação 
de placas de sinalização de  PARE na esquina da rua Leonel Rocha com a Alfredo 
Closs no bairro Ouro Preto, na qual  já houve varias colisões. Solicitação dos 
moradores e motoristas, Vereador Leandro Adams – PT;  2387/1243/09, Solicita para 
que o Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de Obras  para que  seja efetuada 
a restauração da rua Clemente Elsing no bairro Ouro Preto, por ser também um 
corredor de ônibus, a mesma esta quase intransitável devido à quantidade de buracos. 
Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2388/1244/09, Para que 
determine a Secretaria de Saúde que seja disponibilizado uma técnica em enfermagem 
de plantão sobreaviso em caso de emergência para que possa atender as ambulâncias 
da mesma secretaria, e também que seja estuda a possibilidade de dar cursos de 
capacitação aos motoristas destes veículos tendo em vista que consigam atender 
prontamente as vítimas em caso de emergência, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2389/1245/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos em toda Avenida São Bento, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2390/1246/09, 
para que determine a secretaria de obras que seja feito o patrolamento e o 
cascalhamento na rua Vieira de Castro, no bairro Borguetti, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 2391/1247/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Tupinambás em frente ao nº 77, no Bairro Conceição, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2392/1248/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento na Rua Tamoios, no Bairro 
Conceição, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2393/1249/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos em toda Avenida São Bento, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2394/1250/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento na Rua Guaranis, no Bairro 
Conceição, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2395/1251/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de colocação de bueiros na Rua Inhandi no bairro 
operário, pois há proliferação de ratos, baratas sem falar no transtorno das famílias 
quando precisam sair de suas residências nos dias de chuva. Solicitação dos 
moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2396/1252/09, 
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Solicita para o setor competente que realize trabalhos de poda das árvores na Rua 
Candinha no Bairro Loeff, pois os galhos das árvores estão tomando conta da rua 
causando transtornos aos motoristas e pedestres que utilizam a referida rua. Solicitação 
dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2397/1253/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de limpeza do bueiro na Rua 
Siqueira Campos no bairro Lilia em frente ao n° 1.087, pois com a chuva o bueiro que já 
é pequeno entupiu de terra e lixo e a água quase invadiu as casas. Solicitação dos 
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2398/1254/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de retirada da terra depositada na Rua Siqueira 
Campos no bairro Lilia em frente ao n° 1.073, pois com a chuva a terra acaba entupindo 
o bueiro que já é pequeno e a água acaba invadindo os terrenos e casas. Solicitação 
dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2399/1255/09, REITERANDO 
Solicitando ao Executivo Municipal, que através do CMEP – Centro Municipal de 
Educação Profissional, a criação de um curso com objetivo de capacitar os profissionais 
que atende a terceira idade. Recente estudo na área nos mostra um quadro 
preocupante, onde 14% da população, ou seja, 15 milhões de consumidores, são da 
terceira idade. Este número reflete uma realidade que nos traz uma visão ampla que 
devemos o mais urgente possível qualificar pessoas a atender esta demanda da 
parcela da população buscando conhecer características de comportamento, gastos, 
saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e consumo.Eis que são eles os 
responsáveis pela manutenção de 25% dos lares nacionais, ou seja, de cada cem, 
sessenta e oito declaram ser responsáveis pelas decisões de compra da família. 
Portanto, o estudo nos mostra que existe uma demanda por profissionais a atender aos 
idosos, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2400/1256/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de limpeza e 
recolhimento de entulhos verdes no canteiro central da Avenida Pátria, no trecho 
compreendido entre o Posto Latina e a Brigada Militar, Vereador Eugênio Grandó - 
PTB; 2401/1257/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que seja efetuada a operação tapa buracos no bairro Ouro Preto, tendo 
como referência a rua Osmar Weber e demais ruas deste bairro, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2402/1258/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente, que seja efetuado serviços de melhoria, na rua Guilherme Schultz , 
trecho que liga a rua Vicente Henrique Thorman, no bairro Alvorada, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2403/1259/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente, que efetue serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na 
Rua João Kraemer, em frente ao número 96, no bairro Sommer, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2404/1260/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente, que efetue serviço de limpeza e recolhimento de entulhos verdes na 
Rua Oniva de Moura Estery, em frente ao número 150, no bairro Somer, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 2405/1261/09, Solicitando que determine ao setor competente 
para que realize melhorias urgentes na rua São João Batista, Bairro Medianeira, a 
referida rua encontra-se  em péssimo estado de conservação, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2406/1262/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
conserto do calçamento da Rua Machado de Assis em frente ao n° 227 no bairro São 
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João. Solicitação dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 2407/1263/09, Considerando o problema dramático que o serviço de saúde 
pública esta passando, solicitamos ao executivo que apresente um projeto junto ao 
ministério da saúde seguindo a Portaria 1020 de 13 de maio de 2009, visando à busca 
de recursos para implantação de uma UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 
horas, nossa cidade pode ser contemplada com uma unidade PORTE I, o qual o 
governo fornece incentivo de R$ 1.400.000.000,00 para implantação e R$ 100.000,00 
mês para custeio, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Leandro Adams – PT; 
2408/1264/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de calçamento ou 
asfaltamento da Rua Carlos Valdemar Ely bairro São João, pois encontra-se em 
péssimas condições de trafegabilidade, sendo que o fluxo da referida via está 
interrompido. Solicitação dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 2409/1265/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
colocação de bueiros canalizando a sanga na Rua Almirante Tamandaré ao lado do n° 
479 no bairro Aurora, pois e em dias de chuva a sanga transborda porque muitas 
pessoas colocam lixo e a água acaba invadindo as casas mais próximas, causando 
inúmeros danos e transtornos às famílias das casas atingidas. Solicitação dos 
moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2410/1266/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de colocação de uma chave de 
Luz no poste em frente ao n° 129, pois os moradores costumam cortar a grama do 
campo que existe daquela quadra e por não terem uma chave de luz adequada 
precisam colocar extensões de luz em suas casas atravessando a rua até chegar ao 
campo, o que pode provocar acidentes. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 2411/1267/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
retirada de entulhos verdes na Rua 21 de Abril em frente aos números 354 e 412 no 
bairro Centro. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2412/1268/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de retirada de entulhos verdes na 
Rua Marechal Deodoro no bairro Centro, pois está causando transtornos. Solicitação 
dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2413/1269/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de retirada de lixo inclusive de um sofá que se 
encontra depositado na Rua Candinha em frente ao n° 343 no bairro Loeff. Solicitação 
dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2414/1270/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de retirada de lixo e entulhos verdes na Rua Almirante 
Tamandaré em frente aos números 532, pois além das baratas e ratos o mau cheiro 
também incomoda e muito toda a vizinhança. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei 
Vieira - PSDB; 2415/1271/09, Solicita para o setor competente que execute trabalhos 
de retirada de entulhos verdes na Rua Ipiranga próximo ao n° 1.141, no bairro Hípica. 
Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; requerimentos: 2416/464/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e 
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
do Senhor OCTAVIO KEMMERICH. 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 
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aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas 
lembranças. A todos os familiares da inesquecível Senhor OCTAVIO KEMMERICH, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 2417/465/09, 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  Travessa Itaqui e Rua Negrinho do Pastoreio, 
localizadas no Bairro Floresta, inconformados com o fato de que a coleta de lixo nestas 
ruas, não está sendo feito. Tendo em vista, os moradores têm que levar os seus sacos 
de lixo em outra rua próxima e os vizinhos não querem, reclamam. Solicitamos a Vossa 
Senhoria para que verifique este fato e tome as devidas providências cabíveis, para que 
estas ruas mencionadas acima passem a ter a coleta de lixo. Solicitação dos 
moradores; Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2418/466/09, oficiado aos familiares 
votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento da Senhora GERVÁSIA VIDAL DE OLIVEIRA, que veio a falecer no último 
dia 12 do corrente, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas 
vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2419/467/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se 
ofício externando condolências aos familiares do Sr. PEDRO PASQUALOTTO,  pelo 
seu passamento ocorrido no dia 09 de outubro do corrente, em nossa cidade. 
Expressamos nosso pesar e auguramos à família a superação deste lamentável e 
melancólico episódio. crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; em verdade, em 
verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço,  e 
outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai” (Jo14,11-12), Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB;  moções: 2420/452/09, ofício ao Pastor NEMIAS NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA, enviando CONGRATULAÇÕES em nome do PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL DE CARAZINHO pela passagem dos 70 anos de fundação da IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS de nosso Município comemorado no mês de 
outubro. Recebam, os nossos PARABÉNS por esta data significativa para esta Igreja, 
Vereador Paulino de Moura –PTB; 2421/453/09, A Vereadora abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Direção de todas as Escolas Estaduais,  
Escolas Municipais de Ensino Fundamental,  Escolas Municipais de Educação Infantil, 
ao Centro Municipal de Educação Profissional – CMEP, ao CPERS Carazinho, a 39ª 
Coordenadoria Regional de Educação - CREA e aos Colégios Particulares do nosso 
município, parabenizando todos os professores pela passagem do seu dia, 
comemorado em 15 de outubro de 2009. Conforme mensagem em anexo. Professor 
(a): Nascemos no primeiro momento em que uma pergunta saltou da boca de uma 
criança. Temos sido muitas pessoas em muitos lugares. Somos Sócrates, estimulando 
a juventude de Atenas para descobrir novas idéias usando perguntas. Somos Darcy 
Ribeiro, construindo uma universidade a partir do nada no planalto brasileiro.  Somos 
Ayrton Senna, que transforma sua fama de herói esportista em recursos para educar 
crianças em seu país. Somos Anísio Teixeira, na sua luta de democratização da 
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educação para que todas as crianças brasileiras tenham acesso à escola. Os nomes 
daqueles que exerceram nossa profissão constituem uma galeria da fama da 
humanidade: Buda, Paulo Freire, Confúcio, Montessori, Emília Ferreiro, Moisés, Jesus. 
E somos aqueles nomes e rostos que já foram esquecidos, mas cujas lições e cujo 
caráter serão para sempre lembrados nas realizações dos que educaram. Já choramos 
de alegria em casamento de ex-alunos, rimos de felicidade pelo nascimento de seus 
filhos e nos entristecemos de cabeça baixa, em dor e confusão, junto a sepulturas 
cavadas cedo demais para corpos jovens demais. No decorrer de um dia fomos 
chamados para sermos artista, amigo(a), enfermeiro(a), médico(a), treinador(a), 
tivemos de encontrar objetos perdidos, emprestar dinheiro, motorista de táxi, 
psicólogo(a), substituto(a) de pai e mãe, vendedor(a), político(a) e guardiões da fé. 
Apesar de mapas, gráficos, fórmulas, verbos, histórias e livros, na verdade não tivemos 
nada a ensinar aos nossos alunos porque o que eles de fato têm de aprender é quem 
eles são. E sabemos que é preciso um mundo para ensinar a uma pessoa quem ela é. 
Somos um paradoxo. Quanto mais escutamos, mais alta se faz ouvir nossa voz. Quanto 
mais estamos dispostos a receber o que vem de nossos alunos, mais temos para 
oferecer-lhes. Somos caçadores de tesouros, dedicados em tempo integral à procura de 
novas oportunidades para nossos alunos usarem seus talentos e buscando sempre 
descobrir seu potencial, às vezes enterrado sob o sentimento do fracasso. Somos mais 
afortunados dos trabalhadores. Um médico pode trazer uma vida ao mundo num só 
momento mágico.  A nós é dado cuidar que a vida renasça a cada dia com novas 
perguntas, melhores idéias e amizades mais sólidas. Um arquiteto sabe que, se 
construir com cuidado sua estrutura pode durar séculos.  Um professor(a) sabe que, se 
construir com amor de verdade, sua obra com certeza durará para sempre. Somos 
guerreiros que lutam todos os dias contra a pressão, a negatividade, o medo, o 
conformismo, o preconceito, a ignorância e a apatia. Mas temos grandes aliados: a 
inteligência, a curiosidade, a criatividade, a fé, a esperança, a tolerância e o amor. 
Todos vêm reforçar nossa trincheira. E devemos agradecer aos pais, que nos honraram 
confiando a nós filhos, que são sua maior contribuição para a eternidade. E assim 
temos um passado rico em recordações, Temos um presente desafiador, cheio de 
aventuras, porque nos é dado passar todos os nossos dias com o futuro. Desejamos 
sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2422/454/09, 
A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício a Associação Comercial de Carazinho – 
ACIC, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL, ao Sindicato Rural de 
Carazinho, ao Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, ao Sindicar, a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção de Carazinho, a Associação dos Contabilistas de 
Carazinho, a Coordenação do Programa Yacamim, e ao Ministério Público de 
Carazinho, parabenizando as entidades pela excelência na realização, organização e 
sucesso do “Lançamento da Campanha do Imposto de Renda 2009 em prol do 
Programa Yacamim”. Nossos parabéns pela parceria firmada e pelo lançamento da 
nova campanha do programa, que através desta, alcançará novos parceiros para 
garantir às crianças e adolescentes atividades esportivas, educacionais, de lazer e 
profissionalizantes com assistência as famílias contra o uso de álcool e de drogas. 
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Desejamos sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2423/455/09, 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 Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Carazinho, na 
pessoa do Pastor Presidente Nemias Nascimento de Oliveira, manifestando os nossos 
cumprimentos pelas programações em comemoração dos 70 anos de fundação da 
Igreja no nosso município levando a mensagem da Cruz para a comunidade e pela 
inauguração da Galeria de Pastores que presidiram a Igreja do Senhor nesta cidade, 
realizada nos dias 08 a 11 de outubro de 2009 no Templo Sede. Desejamos sucesso a 
todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2424/456/09, 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 dos Engenheiros Agrônomos de Carazinho,   parabenizando os 
profissionais Agrônomos do nosso município pela passagem do Dia do Engenheiro 
Agrônomo  comemorado em 12 de outubro de 2009. Apesar de ser Agronomia o 
conjunto das ciências e dos princípios que regem a prática da agricultura, o profissional 
de Agronomia, cujo título é de engenheiro agrônomo, tem uma profissão com amplas 
possibilidades não só na área de Agricultura, no setor rural, como também no urbano. 
Este profissional poderá ter contato com as mais atuais políticas de preservação e 
conservação do meio ambiente e está inserido no mercado hoje chamado de 
agrobusiness, que alcança o trabalho nas fazendas (animais e agricultura), na indústria, 
nos institutos de pesquisa e no comércio de produtos agropecuários. Nossos parabéns, 
nesta data cumprimento a todos os profissionais Engenheiros Agrônomos, desejo 
sucesso a todos com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2425/457/09, 
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 Médica de Carazinho, ao Hospital Pronto Clínica, a Unimed RS Região da 
Produção, ao Hospital de Caridade de Carazinho – HCC,   parabenizando os 
profissionais Fisioterapeutas do nosso município pela passagem do Dia do 
Fisioterapeuta, comemorado em 13 de outubro de 2009. Nesta data em 13 de outubro 
de 1969, foi regulamentado o Decreto Lei 938 que define como atividade específica do 
fisioterapeuta o desenvolvimento e a conservação da capacidade física de um paciente, 
além de ser reconhecido como profissional de nível superior. O fisioterapeuta trata 
doenças e lesões causadas por acidentes, má-formação genética ou vícios de postura, 
seja prevenindo, reabilitando ou curando. A prevenção é considerada, inclusive, a 
primeira atribuição da fisioterapia, cujo profissional deve alertar e orientar o paciente 
sobre a necessidade de adotar procedimentos adequados em determinadas 
situações.A fisioterapia de reintegração ou reabilitação visa reintegrar a pessoa à 
sociedade. Geralmente o fisioterapeuta estimula o potencial neurológico do paciente 
que sofreu lesões na área neurológica ou perdeu algum dos membros. Já a fisioterapia 
curativa tem o objetivo de devolver os movimentos perdidos em decorrência de lesões 
graves ou restabelecer a força e vitalidade dos músculos. Nossos parabéns, nesta data 
cumprimento a todos os profissionais fisioterapeutas que exercem a profissão com 
ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 
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2426/458/09, ofício de CUMPRIMENTOS as jovens MICHELI AGUIRRES eleita na 
última sexta feira em nosso Município, RAINHA DO FESTIVAL DA CANÇÃO DO 
PATRONATO SANTO ANTÔNIO, ainda cumprimentar CAROLINE KELLY PEREIRA e 
GREICE QUEIROZ, eleitas 1ª e 2ª PRINCESAS, respectivamente. O título de MISS 
SIMPATIA ficou com a candidata VANESSA POLIDORO, a elas os nossos PARABÉNS 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE Carazinho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2427/459/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado ofício de cumprimentos à equipe 
de profissionais contratados que trabalharam no tratamento dos pacientes da Gripe 
(N1H1), no período de 27/07/2009 a 30/09/2009 (Andréia Cristina dos Santos, Adriane 
Vanuza Garcia da Rosa, Adão Valdecir de Lima, Aline Lara de Almeida, Angelita 
Barboza Spielmann, Eder Augusto da Silva Maníca, Elizaine Paula Piovezan, Franciele 
Caroline Kleimann, Karin Nizilane da Costa, Lorena da Silva Soares, Luana Hartmann, 
Luciéli Bandeira, Margarete Wolotzer, Marilene Gomes Langaro, Marta Claudete 
Oliveira, Miria de Oliveira, Marta Fará Malmann de Lima, Resaltando a importância e 
dedicação deste profissional, dadas  circunstância de terem  se exposto aos  riscos com 
a própria saúde em prol  do atendimento a comunidade e compromisso com  o exército 
da profissão. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2428/460/09, 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 Departamento de Transito do 
Município, na pessoa do Capitão Forlin por agir com muito empenho e dedicação na 
construção de  dois pontos de referência quebra molas na Rua Ipiranga. Demonstrando 
preocupação com a situação do trânsito da via, vários vereadores reivindicaram, como 
também fez o vereador abaixo requerendo ao Departamento de Trânsito no mês de 
setembro do corrente ano a construção de dois quebra molas na rua citada acima, a 
qual solicitação foi atendida com total dedicação por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento, junto ao Departamento de Trânsito do Município. Mesmo sendo 
considerado por muitos como uma obrigação melhorar e reparar a nossa cidade em 
seus diversos aspectos, temos também que saber dignificar o trabalho e o empenho, 
quando ocorre um serviço bem feito como o mesmo que aconteceu na Rua Ipiranga, 
pois aquela área necessitava urgentemente de pontos de referência para diminuir a 
velocidade de automóveis que punham em risco a vida de moradores e freqüentadores 
do local a todo o momento. Receba os mais sinceros votos de sucesso da parte deste 
vereador que deseja que continuem sempre exemplando sua forma de bem servir 
nossa comunidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2429/461/09, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Major Vilson Pereira Pacheco 
parabenizando pela ascensão ao posto de Comandante Interino do 38° Batalhão de 
Polícia Militar de Carazinho. Na mesma oportunidade em que manifestamos nossas 
congratulações por tão merecida ascensão, auguramos pleno êxito no comando de tão 
importante Batalhão de Polícia Militar que atualmente abrange 25 municípios de nossa 
região, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2430/462/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
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senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos e reconhecimento ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem (SENAC), na pessoa da Sra. Luciana Soares Meyer, Diretora da 
Unidade de Senac-Carazinho, pelo curso que está oferecendo gratuitamente de 
“Cuidador de Idosos”. Considero, de grande relevância e merecido aplausos, tendo 
como base nas projeções dos resultados do Censo de 2000, que em 2025 o Brasil será 
a sexta nação do mundo com maior número de pessoas acima de 70 anos, cerca de 33 
milhões. Entretanto, longevidade nem sempre quer dizer qualidade de vida. A criação 
de deste curso, estará formando profissionais capacitados a acompanhar, apoiar e 
identificar necessidades e expectativas desses indivíduos em vários aspectos da sua 
vida cotidiana, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2431/463/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício parabenizando a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de 
Carazinho, na pessoa do Pr. Nemias Nascimento de Oliveira , pela passagem do 70º 
aniversário de fundação desta entidade eclesiástica e pela inauguração da galeria dos 
ex-pastores desta entidade. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo  do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pelo trabalho  social e espiritual realizado 
pela Igreja, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2432/464/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio cumprimentando ao A diretora do Colégio La Salle Senhora ELOISA DE 
AVILA e a todos os professores que fazem parte deste do corpo docente. Ser professor 
é uma profissão que exige, estudo, vocação e amor, acreditar na capacidade que cada 
um tem dentro de si e fazer aflorar o melhor de cada um de nós. O professor apesar de 
tantos obstáculos que vem enfrentando ao longo dos anos é compensado com muitas 
alegrias, quando através de suas palavras, de sua dedicação, transpõe barreiras, e 
alfabetizam nossas crianças, educando-as e formando pessoas responsáveis e 
honestas seres humanos dignos. Aos professores essa classe que nos orgulha muita, 
por sua dedicação nosso agradecimento por cuidar tão bem dos cidadãos 
carazinhenses, Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; 

atendendo solicitação da Comissão de Justiça e Finanças, convido todos os vereadores 
para uma breve reunião com o Dr. Gladimir Chieli da consultoria de direito público de 
Porto Alegre na sala de reuniões, passamos agora para o intervalo regimental; 
(intervalo regimental); reiniciamos os trabalhos, conforme acordo de bancadas não 
teremos hoje o grande expediente, ordem do dia, passamos agora para apreciação, 
votação dos requerimentos, moções e projetos, convido à senhora secretária para fazer 
a leitura do numero e autor dos requerimentos com exceção aos requerimentos de 
pesar; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 02 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação; Vereador Luiz Leite; questão de ordem; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz 
Leite: não para discutir os requerimentos, mas acho que ninguém ainda manifestou 
pedindo a votação em bloco dos requerimentos, faria esse pedido dependendo dos 
colegas concordarem; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
pedido verbal do Vereador Luiz Leite para votação em bloco dos requerimentos, 
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moções e projetos? Vereador Luiz Leite; exatamente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, então retornamos, 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, moções, convido a 
senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 
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 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 08 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 09 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 10 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 11 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 12 Vereador 
Elbio Esteve - PSDB; nº 13 Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; estão em discussão as moções, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, projetos, peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de pedir a vossa 
excelência que transformasse o projeto de lei anti-fumo de minha autoria em indicação 
automática para o executivo, que juntamente com o executivo farei as adequações 
pertinentes nesse projeto e ele voltará a mando do chefe do executivo, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; será enviado em forma de indicação ao 
executivo o projeto de autoria do Vereador Paulino de Moura, prossiga a leitura dos 
projetos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº 137/09. Autor 
Executivo Municipal. Ementa: Denomina Praça João Maria na Vila Pádua. O presente 
projeto de lei é constitucional, conforme o parágrafo único do artigo 95 da lei orgânica 
do município de Carazinho. Além disso, nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de 
lei 141/09. Autor: executivo municipal. Ementa: inclui meta nas leis municipais nº 
6.256/06 – PPA 2006/2009, 6.859 LDO 2009 e autoriza abertura de crédito suplementar 
e 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 142/09. Autor: executivo municipal. 
Ementa: autoriza a 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. Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, Senhora Secretária, proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
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Projeto de lei 137/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: denomina Praça João Maria 
na Vila Pádua. O presente Projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia. Projeto de lei 141/09. Autor: executivo municipal. Ementa: inclui meta nas leis 
municipais nº 6.256/06 – PPA 2006/2009, 6.859 LDO 2009 e autoriza abertura de 
crédito suplementar e especial no orçamento de 2009. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Projeto de lei 142/09. Autor: executivo 
municipal. Ementa: autoriza abertura de credito suplementar no orçamento de 2009. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, estão em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais pares, imprensa escrita e falada, demais 
pessoas que nos dão à honra de estar na casa do povo, vou me referir a um projeto o 
qual denomina Praça João Maria, no bairro Pádua, ao qual eu fiz uma indicação ao 
Senhor Prefeito Municipal, reuni um abaixo assinado para que lá se fizesse a praça 
João Maria, por quê? Porque o Senhor João, uma pessoa simples, de cor, humilde, 
sempre lutou pelo bairro Pádua, sempre buscando as reivindicações daquela 
comunidade para o melhoramento daquela comunidade, e a CORSAN fez lá uma 
praça, a qual ia ser denominada Praça da CORSAN, e aqui quero deixar o meu 
agradecimento ao Hermógenes, hoje diretor da CORSAN, que concordou em que 
retirassem de lá a placa que já estava como a Praça da CORSAN e colocasse a Praça 
João Maria, então isso me deixa bastante feliz, porque esta casa, esse poder, ele não 
tem reconhecido as pessoas só após a sua partida, ele tem aqui agraciado pessoas 
como o Carrapinha, por exemplo, com um troféu aqui na Câmara de Vereadores, então 
ele tem feito, o poder legislativo, tem feito o bem para a comunidade e também em vida, 
então eu faço um agradecimento primeiramente ao prefeito, ao Hermógenes da 
CORSAN, e os pares que com certeza irão aprovar esse projeto, e dizer a comunidade 
e a imprensa aqui presente de que nós estamos retirando o projeto de lei de minha 
autoria, o qual proíbe o uso de fumo, porque já fizemos um contato com o prefeito 
municipal, tem uma lei estadual agora, existe uma lei estadual, dizendo a forma de 
proibição do fumo, e eu quero, juntamente com o prefeito, juntamente com as pessoas 
que tem interesse fazer algumas adequações a esse projeto, um exemplo claro que 
surgiu é onde as pessoas nos bairros lá na vila, têm um barzinho onde tem 15 pessoas 
jogando canastra lá, essas 15 pessoas não podem sair as 15 para fumar lá fora, então 
se cria um ambiente, se faz uma adequação para que aquelas pessoas possam ter 
esse direito, os grandes investimentos que tem no município de Carazinho, hoje já 
estão, a grande maioria adequados através da ANVISA, que é com exaustores, para 
que a fumaça circule, para que a fumaça possa fluir melhor, eu não vou desistir de que 
essa lei venha para a câmara, e peço aos colegas vereadores que nós aprovamos, 
porque sem esse desafio nós não vamos conseguir, eu tenho recebido reclamações de 
pessoas que tem ido em supermercados, restaurantes, bares, onde as pessoas não 
fumam, e adentram a esses estabelecimentos elas fumam passivamente, então, 
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pensem na situação saúde pública, nós hoje, eu ainda não tenho na minha família 
pessoas com câncer de pulmão, pessoas com doenças originadas do cigarro, mas eu 
tenho preocupação com aminha esposa, a minha esposa fuma, e eu tenho feito vários 
apelos a ela, que ela pare ou diminua de fumar, que é importante enquanto nós temos 
saúde, nós pararmos de fumar porque nós temos que ter convicção que os nossos 
filhos, não é Vereadora Sandra Citolin, que os nossos filhos não fumam, os nossos 
maridos não fumam, e nós, passivamente você com teu esposo e com tua filha, e eu 
com minha esposa, fazendo para mim, então eu apelo aos colegas vereadores, sério, 
apelo, infelizmente houve um confronto ao qual eu respeito o parecer da jurídica dessa 
casa, respeito o parecer do IGAM, mas eu entendo que agora esta fácil de se resolver, 
como isso, o prefeito manda o projeto, faz as adequações, e nós estamos resolvidos, 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; Vereador 
Paulino de Moura; doze segundos, por que eu não quero passar do tempo se não tu 
vai me cobrar; Vereadora Sandra Citolin; vereador, louvável a sua atitude, desde o 
inicio a gente discutiu bastante essas questões, realmente deve se preservar o espaço 
do não fumante, mas as pessoas antigas, essas que jogam cartas, esses aposentados 
que se distraem, eles realmente cumprem alei, são pessoas acostumadas a cumprir a 
lei, e se vem uma lei assim, eles vão cumpri-la, com certeza, e com certeza esse bares 
e restaurantes também as pessoas devem ter uma consciência de que elas devem se 
afastar do local permitindo que as pessoas respirem livremente; Vereador Paulino de 
Moura; eu agradeço, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, queremos 
agradecer as pessoas que nos prestigiaram na noite de hoje, fazer um registro especial 
ao Jorginho, e comunicar à imprensa que aproveite que o Jorginho esta na casa hoje, 
ele nunca errou o resultado de uma eleição um ano antes dela acontecer, 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 19 de 
outubro de 2009 às 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                  Vereadora Sandra Citolin  
                   Presidente                                                             Secretária  
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