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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de outubro de 2009.............Ata 48 
 

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 19 de outubro de 2009, convido o Vereador Felipe Sálvia 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata 
da reunião ordinária do dia 13 de outubro de 2009, está em discussão à ata da reunião 
ordinária do dia 13 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; convido o Senhor Secretário Vereador 
Elbio Esteve para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; Expediente 19 de Outubro de 2009. Convite da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, para a inauguração das novas instalações do Centro 
Municipal de Educação CEME, a realizar-se dia 21/10. - Convite da EMEF Castelo 
Branco, para participar da terceira parte do projeto: “É na diversidade que construímos 
nossa identidade”, realizado dia 18 de outubro. Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 229.244,29. Of. 1150/09 da 
Corsan, em resposta a OD 2.335/09. Of. 495/09 da Câmara dos Deputados, em 
resposta a OD 2.787/09. Of. 497/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
2.840/09. Of. 110/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.673/09. Of. 
032/09 da Corsan, em resposta a OD 2.958/09. Of. do Banrisul, em resposta a OD 
2.935/09. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 3.628,05. Of. 493/09 da Assembléia Legislativa, em resposta 
a OD 1.921/09. Of. 486/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.165/09. Of. 
210/09 da Eletrocar, em resposta a OD 2.744/09. Of. 240/09 do Executivo Municipal, 
em resposta a OP 205/09. Of. do Vereador Eugenio Grandó, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei 059/09, o qual dispõe sobre o atendimento aos usuários de 
serviços bancários no município. Projeto de Lei Complementar n° 004/09, de autoria do 
vereador Eugenio Grandó, o qual dispõe sobre o atendimento de usuário de serviços 
bancários prestados neste município. Projeto de Lei n° 149/09, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual Institui gratificação ao liquidante da CODECAR. Projeto de Lei 
n°150/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza aquisição de área urbana. 
Projeto de Lei n° 151/09, de autoria do Executivo Municipal, cria cargos no quadro de 
pessoal Efetivo do Município; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo Senhor Secretário; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; indicações: 2438/1272/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que o mesmo em contato com o setor responsável, seja 
providenciada a restauração na pavimentação com paralelepípedo na RUA 
ARISTOTELES MARQUES, no Bairro Ouro Preto, nas proximidades da RÁDIO 
COMUNITÁRIA, eis que o paralelepípedo foi retirado e encontra-se amontoado no 
passeio público, necessitando ser restaurado, o que está causando transtorno e 
desconforto aos motoristas em virtude do desnível do mesmo, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2439/1273/09, Solicitando que determine ao setor competente para que 
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realize melhorias urgentes no asfalto da Avenida Flores da Cunha trecho entre o 
Supermercado Economia da Borghetti até a Serrana Veículos, Vereador Elbio Esteve - 
PSDB; 2440/1274/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias no asfalto da Rua Siqueira Campos, V. Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
2441/1275/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes na Rua Rio Branco, bairro Glória, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
2442/1276/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizadas as 
providências cabíveis quanto à limpeza, roçada e fornecimento de água no CEMITÉRIO 
MUNICIPAL, eis que se aproxima a data para visitação aos entes queridos, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2443/1277/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
que o mesmo em contato com o setor responsável seja realizada a sinalização com 
pintura na pavimentação asfáltica na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à 
ACADEMIA VIDA ATIVA, nº 2802, tendo em vista que já não mais esta sinalizada com 
pintura e os motoristas de veículos estacionam no local destinado a motos, tal pintura 
facilitará a identificação para uso exclusivo das motocicletas, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2444/1278/09, Solicitando para que o Executivo Municipal para que  
estude a possibilidade de celebrar convênio ETSUS - Escolas Técnicas do SUS - são 
instituições públicas criadas para atender as demandas locais de formação técnica dos 
trabalhadores que já atuam nos serviços de saúde, acompanhando o processo de 
municipalização do SUS no Brasil, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2445/1279/09, 
Solicita para o setor competente que realize a colocação de placas principalmente nas 
ruas centrais com o nome das mesmas para os visitantes que passam por nosso 
município, e até mesmo os cidadãos de nossa cidade, localize a rua desejada com mais 
facilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2446/1280/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de limpeza dos canteiros centrais da Rua Rio Branco 
no Bairro Glória, pois o mato está tomando conta dos mesmos atrapalhando a 
visibilidade dos motoristas e colocando em risco a segurança dos moradores, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2447/1281/09, Solicita para o setor competente que realize 
trabalhos de retirada de entulhos verdes na Rua Fernando Abbot em frente ao número 
177, pois está causando transtornos aos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
2448/1282/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do 
calçamento da Rua Charrua no bairro Princesa, pois a mesma se encontra em 
péssimas condições, sendo que já algum tempo os moradores pedem providências. 
Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2449/1283/09, Solicita para o 
setor competente que realize trabalhos de conserto do calçamento da Rua Humberto 
campos no bairro Princesa, pois se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2450/1284/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que efetue patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros na Rua Augusto 
Sandri, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2451/1285/09, Reitera ao Executivo Municipal 
para que determine ao setor competente o conserto da boca-de-lobo na Rua 15 de 
novembro esq. Rua Tamandaré, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2452/1286/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que efetue patrolamento, cascalhamento, limpeza de 
bueiros na Rua Augusto Sandri, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2453/1287/09, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente o conserto da 
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Boca de Lobo Rua Marechal Floriano esquina com a Rua 15 de novembro, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2454/1288/09, Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente os serviços capina, limpeza e pinturas do meio fio em 
toda extensão da Avenida Antonio José Barlette, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2455/1289/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
o conserto da Boca de Lobo e o concerto asfáltico na Rua Alexandre da Motta esquina 
com a Avenida Mauá, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2456/1290/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
melhoria instalando Lixeiras Coletivas, na Avenida Pátria, em toda sua extensão, 
proporcionando aos moradores e comerciantes a manutenção e limpeza desta avenida, 
Vereador Eugênio Grandó –PTB; 2457/1291/09, REITERANDO e Solicitando a 
Secretaria de Obras, que realize obras de melhoria na Rua Fortunato Sandri, fundos da 
Madeireira Herter. Rua sem calçamento e com péssimas condições de trafegabilidade, 
Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2458/1292/09, REITERANDO e Solicitando ao 
Departamento de Trânsito que seja realizado um levantamento para colocação de 
redutor de velocidade, tipo quebra mola e placas de sinalização, na Rua Antonio 
Vargas, próximo ao nº817 bairro loeff, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2459/1293/09, 
Reiterando a Secretaria de Obras, o serviço de operação tapa buraco, na Rua Venâncio 
Aires, próximo ao pátio do Detran. Por solicitação dos moradores e dos funcionários 
deste, o buraco ali existente está colocando em risco a população, pois os condutores 
ao desviar realizam manobras indevidas, colocando em risco os pedestres que ali 
transitam, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2460/1294/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente operação tapa buracos na Avenida São 
Bento a partir do nº. 41, localizada no Bairro Glória. Tendo em vista o excesso de 
buracos nesta região e muitas das vezes ocorrendo colisões entre veículos ao tentar 
desviar dos buracos, trafegam pela contramão da pista. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2461/1295/09, Solicitando ao Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a 
extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2462/1296/09, Solicita ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, trabalho de recolhimento de entulhos verdes, na Rua 
João Eduardo Kramer, frente ao nº. 115, localizada no Bairro Sommer. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2463/1297/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar 
reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha, proximidades do nº. 4260 no Bairro 
Borgheti. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2464/1298/09, 
Para que determine ao setor competente que seja estudada a possibilidade da 
construção de calçamento ou pavimentação asfáltica na Rua dos Crisântemos, no 
bairro Cantares, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2465/1299/09, Para que determine 
ao setor competente que seja estudada a possibilidade de firmar uma parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Carazinho e a Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul, para 
que seja tomada uma solução cabível entre as duas de fazer o patrolamento e 
cascalhamento da estrada que liga ambas as cidades, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2466/1300/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o  
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patrolamento e o cascalhamento da Rua Vera Cruz, no Bairro Princesa, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2467/1301/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita  operação tapa buracos na Rua Assis Brasil, em frente ao nº 235 no bairro 
Princesa, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2468/1302/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeito o quebra molas na Rua Aimoré, no bairro Princesa; 
dando uma boa sinalização ao mesmo com uma pintura adequada, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2469/1303/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa buracos na Rua Humberto Campos, principalmente em frente ao nº 
901 no bairro Princesa, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2470/1304/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito o  patrolamento e o cascalhamento da 
Rua Dr. Guilherme Schultz, no Bairro Alvorada, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2471/1305/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na rua  São Sebastião, no Bairro Alvorada, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2472/1306/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos em frente à parada de ônibus da Concessionária Martins Motos, na Avenida 
Flores da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2473/1307/09, Solicita para o 
setor competente reiterando que realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua 
Padre Gusmão no bairro Hípica, pois foi retirando uma parte do asfalto existente e 
colocando pedras piorando a situação da rua que já era precária, os motoristas 
reclamam dos buracos e das péssimas condições da referida via que está entregue ao 
esquecimento e ao abandono os moradores clamam por providências, Vereador Erlei 
Vieira - PSDB; 2474/1308/09, Solicita para o setor competente que realize a construção 
urgente de um banheiro na Praça da Gare, pois a população reclama que vai com as 
crianças até a praça para que as mesmas usufruam o espaço feito para a comunidade, 
mas se deparam com o inconveniente de não ter um banheiro para as crianças, tendo 
as mesmas muitas vezes irem atrás de muros o que se torna humilhante para as 
famílias, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2475/1309/09, oficio  ao Senhor Prefeito 
Municipal, sugerindo ao mesmo que firme convênio com o Estado e FGTAS, que visa 
financiar projetos de fomento ao empreendedorismo, visando á geração de 
oportunidades de trabalho e obtenção de renda, voltado às pessoas e comunidades em 
situação de vulnerabilidade social, segue anexos do Edital para esclarecimentos, 
Vereador Paulino de Moura –PTB; 2476/1310/09, Encaminhamos solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível 
medidas no sentido de realizar melhorias nas ruas do município, em função de que as 
constantes reclamações dos moradores tem nos deixado preocupados, razão pela qual 
é necessário uma solução imediata, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2477/1311/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao Setor de Engenharia do Município 
um parecer técnico, a cerca das obras que estão sendo realizadas pela Corsan no 
Bairro Vila Rica e adjacentes, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 2478/1312/09, Reiterando a solicitação do dia 15 de junho de 2009 ao 
Executivo Municipal para que efetue a adesão ao Projeto RS AMIGO DO IDOSO, junto 
a Secretaria Geral do Governo do Estado, visando o desenvolvimento de ações que 
propiciem  a inclusão social das pessoas idosas, garantindo o exercício da cidadania, 
Vereador Gilnei Jarré - PSDB; requerimentos; 2479/468/09, O vereador abaixo 
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assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata seja oficiado a Direção da CORSAN - Campainha Rio-grandense de 
Saneamento – Carazinho  para efetuar o conserto do calçamento junto a Rua Almirante 
Tamandaré frente ao numero 320, devido manutenção  da rede de água efetuada no 
local onde o  calçamento não foi recolocado, assim causando transtornos aos  
pedestres e moradores. Lei Complementar  nº 03/85- Art. 19- § 2º - A Escavação em 
vias publicas para conserto emergencial de rede de água, telefone, energia elétrica, 
serão comunicadas á municipalidade e reparado o pavimento até 10 (DEZ) dias  após o 
conserto pelo responsável. § 3º - Não ocorrendo o conserto do pavimento no prazo 
estabelecido, após aplicação da pena ao responsável, o município realizará o conserto. 
(NR) Pena: Multa de R$ 300,00(Trezentos reais) (LC71/02), Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2480/469/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora ELONI TEREZINHA DOS SANTOS 
SCHINEIDER. Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, 
pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da 
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto 
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos 
os familiares da inesquecível Senhora ELONI TEREZINHA DOS SANTOS 
SCHINEIDER, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2481/470/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao 
Capitão IZAIR FORLIN, Diretor do Departamento de transito para que sejam tomadas 
providencias no sentido de efetuar a colocação de sinalização na Rua Paissandu 
esquina com a Rua Lima e Silva, por ser uma rua de grande fluxo de veículos, com 
grande movimentação de pedestres. Nosso pedido justifica-se especialmente pelo fato 
de que recebemos varias solicitações tanto de moradores, como dos pais, professores 
e alunos da Escola Marques de Caravelas, Vereador Rudinei Brombilla - PP; 
2482/471/09, 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 Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva, ao Ministro dos Esportes, Senhor Orlando Silva de Jesus Júnior e 
aos Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, solicitando que agora, após 
a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, sejam 
desenvolvidos projetos que possibilitem incentivar de forma efetiva o desenvolvimento 
de esportes olímpicos no país através de verbas públicas e através de incentivos às 
empresas que se disponibilizarem a patrocinar atletas desde agora, pois não adianta só 
nos preocuparmos com a infra-estrutura do evento que com certeza é um dos maiores 
do mundo, se como anfitriões e automaticamente já participantes de todas as 
modalidades olímpicas não investirmos no material humano. Nas últimas olimpíadas de 
2008, tivemos um aproveitamento muito aquém do esperado, e isto se deve 
especialmente ao pouco investimento que se faz no esporte, pois a grande maioria dos 
atletas revela sem constrangimento algum que muitas vezes acaba por desistir de 
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competições por não ter patrocínio e nem condições de bancar as despesas 
decorrentes de uma viagem (passagens, alimentação, hospedagem, inscrição, material 
de competição e tudo mais), e esta falta de incentivo impreterivelmente ocasiona nesse 
baixo rendimento dos atletas olímpicos brasileiros em Olimpíadas, pois além da falta de 
condições financeiras e justamente por esse motivo, não há como dedicar-se 
exclusivamente ao esporte, a grande maioria divide-se entre o tempo para dedicar-se 
aos treinamentos e a jornada de trabalho. O Brasil precisa desde já empenhar-se em 
desenvolver programas que possam dar estrutura suficiente para que novos atletas 
possam ser moldados de forma a competir com igualdade com as grandes potencias 
olímpicas e disputar com elas as medalhas com as mesmas chances, pois é 
inadmissível que depois de termos lutado tanto para trazermos uma Olimpíada para o 
Brasil, sendo a 1ª da América Latina, que o incentivo ao esporte olímpico continue nas 
mesmas proporções. Todos somos sabedores de que os atletas brasileiros realizam 
verdadeiras maratonas em busca de patrocínios para realizar seus treinamentos e 
provas que os habilitam a participar de olimpíadas, enquanto que em outros países o 
incentivo parte principalmente do governo, pois consideram a conquista de medalhas 
uma prioridade também no que diz respeito ao desenvolvimento de seu país. Está mais 
do que na hora do Brasil dar condições e estrutura aos seus jovens atletas, pois 
certamente saberão dar a toda nossa população o retorno esperado, a conquista de 
medalhas olímpicas, fruto de muita dedicação e empenho.  Sem falar em todos os 
demais benefícios que a pratica esportiva trazem a saúde, a família, a sociedade, 
aproximando os jovens de coisas positivas, praticamente zerando o risco deles 
buscarem no vício das drogas algo que lhes possa dar a adrenalina que uma grande 
conquista pode dar, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 2483/472/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela 
Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da inesquecível   
ELONI TEREZINHA DOS SANTOS SHLEDER , transcorrido no último dia 16 de 
outubro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2484/473/09, O Vereador abaixo assinado 
requer, na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o 
seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO, solicitando informações referentes à emenda de 
2007 do Deputado Marco Maia, para a construção do pavilhão do bairro Alvorada. 1º Se 
já foi efetuado o resgate da emenda e onde foi aplicado. 2º. Caso não tenha sido 
efetuado, qual a documentação que esta faltando para o resgate deste recurso. 3º Ou 
se houve retorno deste recurso, qual foi o motivo. JUSTIFICATIVA: Conforme a 
presidente do bairro Alvorada, a comunidade do referido bairro continua aguardando 
uma posição e esclarecimentos do Executivo, quanto ao projeto para a aplicação do 
recurso, Vereador Leandro Adams – PT; 2485/474/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado oficio de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho 
aos lideres de bancada do Senado e da Câmara dos Deputados Federal, requerendo a 
Vossas Excelências referente ao Projeto de Lei nº 5476/2001 que trata do 
cancelamento da taxa telefônica residencial e comercial, para que seja votada a favor. 
“Entrando em vigor esta lei, ficaria determinado que a estrutura tarifária dos serviços de 
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telefonia fixa comutada, prestados em regime público, seja formada apenas pela 
remuneração das ligações efetuadas”. Hoje a assinatura mensal residencial esta em  
R$40,37(quarenta reais e trinta e sete centavos) e a comercial R$ 56,08 (cinqüenta e 
seis reais e oito centavos). Precisamos terminar com mais esse saque no salário do 
trabalhador que é a assinatura do telefone fixo”. Este projeto como é de nosso 
conhecimento está tramitando na 'COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR' na 
Câmara, e como se trata do interesse da população, precisa ser divulgado. 
Considerando nossas reivindicações, é importante que redobrem seus esforços no 
sentido da aprovação em favor do cancelamento da taxa telefônica, Vereador Leandro 
Adams – PT; 2486/475/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, 
para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. 
Berfran Rosado, Secretário Estadual de Meio Ambiente do RS, para que estude a 
possibilidade de viabilizar, na forma de cessão do uso, o imóvel sito à Rua Dr. Eurico 
Araujo, atualmente em desuso pela desativação da unidade anteriormente existente em 
Carazinho, conforme contatos anteriores e cientes do interesse da Prefeitura Municipal 
em  pleitear a referida área para instalação de pequenas unidades industriais, solicito a 
destinação da área conforme a seguir: ÁREA 1 - para instalação da 39ª Coordenadoria 
Regional de Educação, cuja jurisdição abrange 21 municípios, 66 escolas e mais de 
20.000 alunos. Salienta-se que a referida CRE ocupa hoje um imóvel locado, sendo 
despendido para este fim aproximadamente R$ 5.000,00 reais mensais, num imóvel 
residencial, portanto que não atende efetivamente as necessidades de espaço físico 
para este fim. Ainda ressalta-se que a CRE presta atendimento diário às Prefeituras, 
SMECs,  e comunidades escolares de toda sua área de abrangência. ÁREA 2 – 
destinação para a Cooperativa de Catadores, a qual justifica-se pelo amplo espaço 
físico disponível, localizado nos fundos, à esquerda, conforme locação demonstrada no 
mapa em anexo. Salienta-se ainda a  argumentação social e de proteção ambiental, 
com viabilidade de agregação de renda, melhoria da qualidade de vida e condições de 
trabalho aos cooperados. Solicito ainda que, na hipótese de cessão de uso ou doação 
ao município de Carazinho de toda a área do Estado, seja condicionada da fração 
descrita acima, para os fins ambientais sociais, através da cláusula específica e 
cláusula penal vinculada, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 2487/476/09, O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
solicitando cópia dos Extratos de Contratos e Aditivos realizados no ano de 2009. 
JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis irregularidades de cunho administrativo e 
financeiro, que venham ferir os preceitos da administração pública, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; moções: 2488/465/09, ofício ao Senhor RENATO LUCA – Professor e 
Coordenador da Equipe CARAZINHENSE R1 DE JIU JITSU, da ACADEMIA VIDA 
ATIVA,  enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos 
CUMPRIMENTOS pela conquista como VICE-CAMPEÃO na 3ª ETAPA DO 
CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU JITSU, evento este realizado em Porto alegre no 
último dia 27 de setembro do corrente. PARABÉNS pelos resultados alcançados na 
competição e por bem representarem nosso Município, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 2489/466/09, ofício ao Senhor DILAMAR ZAHLER KRAEMER, conhecido 
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popularmente por “NEGOTE” CUMPRIMENTANDO-O pelo mesmo ter completando 40 
anos de serviços prestados como OFICIAL DE JUSTIÇA ao PODER JUDICIÁRIO de 
nossa cidade e que no último dia 22 de setembro se aposentou. PARABÉNS em nome 
do Poder Legislativo de Carazinho pelos bons serviços prestados em prol da 
comunidade carazinhense, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2490/467/09, ofício em 
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, à Direção e Funcionários do 
JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ, na pessoa da Senhora JUSSARA ALBERTON SIRENA, 
Diretora Executiva deste conceituado veículo de comunicação, PARABENIZANDO-OS 
pela passagem dos 29 anos de sua fundação, transcorrido no último dia 12 de outubro. 
A toda equipe os nossos sinceros reconhecimentos pelo bom trabalho prestado em prol 
da comunidade carazinhense e região, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2491/468/09, 
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 Médicos do nosso município pela passagem do Dia do Médico, 
comemorado em 18 de outubro de 2009. Nesta data, se comemora o dia daquele que 
se preocupa com a nossa saúde, e não sossega enquanto não ficamos bem. Ele é o 
médico, seja pediatra, ginecologista, oncologista ou clínico geral, não importa a 
especialidade. É sábio conhecedor de cada parte do corpo humano, sabendo o que 
devemos fazer quando algo não vai bem em nosso organismo. É ele quem investiga as 
causas das doenças humanas, buscando sua prevenção e cura. Nossos parabéns, 
nesta data cumprimento a todos os profissionais médicos que exercem a profissão com 
ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2492/469/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Comandante do  2ª GPABM de Carazinho Sargento Roberto Carlos Grespan, pelo seu 
esforço e dedicação em colocar em prática o Projeto Patrulheiro Mirim, projeto este que 
foi lançado no dia 15 de outubro , na Escola Sinodal Rui Barbosa, contando inicialmente 
com o número de 35 alunos, demonstrando a atuação abrangente da Brigada Militar  e 
sua atuação na comunidade, trazendo desta forma maior envolvimento social ao 
mesmo tempo em que estará orientando nossas crianças e adolescente. Esta é mais 
uma forma dinâmica  da Brigada Militar, que através de seu conhecimento na área 
ambiental, ira despertar uma maior consciência ambiental e agregando valores para as 
famílias, mantendo nossos jovens longe das drogas e crimes garantindo desta forma 
uma melhor qualidade de vida para nós e as futuras gerações. Receba desta forma, o 
reconhecimento e o incentivo  do Poder Legislativo de Carazinho, desejando-lhe pleno 
êxito e sucesso e que a seu exemplo outros Comandantes trilhem neste caminho, que 
com certeza quem sairá ganhando será a comunidade, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
2493/470/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício parabenizando a Igreja 
Metodista em Carazinho, na  pessoa do Pr. Jelsom Silvano, pela passagem do 82º 
aniversário de fundação. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo  do 
Poder Legislativo Municipal de Carazinho, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 2494/471/09, 
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ofício de CUMPRIMENTOS ao Senhor FELIPE MARTIMIANO SÁLVIA, Vereador desta 
Casa que foi eleito PRESIDENTE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - 
PDT, no último final de semana durante a Convenção Municipal deste Partido. Receba 
em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos 
PARABÉNS pela assunção ao cargo e os nossos desejos de que consiga realizar um 
bom trabalho junto aos companheiros de partido, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 
2495/472/09, ofício a ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE CARAZINHO, na pessoa de seu 
Presidente o Dr. CARLOS FLORES, PARABENIZANDO-OS pela passagem do DIA DO 
MÉDICO, comemorado no último dia 18 de outubro. Em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho recebam o nosso reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade carazinhense e região, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
2496/473/09, ofício a aluna BRUNA PEDROZO da Escola de Ensino Fundamental da 
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÉRICO VERISSIMO, 
PARABENIZANDO-A pela conquista do VICE-CAMPEONATO NACIONAL DE 
ORATÓRIA NAS ESCOLAS, evento este realizado no último domingo em Curitiba, 
durante a Convenção Nacional da JCI BRASIL. PARABÉNS BRUNA por bem 
representar nosso MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2497/474/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário 
para aprovação, seja encaminhado ofício á Associação Medica de nossa cidade, 
cumprimentando-lhes pela passagem do Dia do Médico, comemorado, dia 18 de 
outubro. Recebam desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, a todos os médicos que são como,   “Anjos de 
Branco... Seres Benditos! Esquecidos nos dias”, perdidos nas noites. Seus Caminhos 
são longos corredores, buscam o impossível, cuidam os que não é seu. Com gestos, 
palavras e ações curam os corpos... e confortam nossos corações, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 2498/475/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício 
ao CPERS Carazinho e a APROCAR,  parabenizando pela passagem do dia do 
Professor  dia 15 do corrente mês, lembrando da importância dessa homenagem para a 
sociedade, pois são eles, os professores, que após anos de estudos tomam para si a 
missão de ensinar não só letras e números, mas ensinar para seus educandos a 
soletrar a paz entre os povos e o valor substantivo da esperança, da solidariedade e da 
sabedoria, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2499/476/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações a todos os médicos, de nosso 
município pelo “dia do Médico”, que é comemorado no dia 18 de Outubro. A medicina é 
uma das carreiras mais importantes em nossa sociedade. O médico lida todos os dias 
com o bem maior que o ser humano possui: a vida. Promove a manutenção e a 
restauração da saúde, devolvendo a muitos pacientes e aos seus familiares à 
esperança, a auto-estima e a alegria de viver. Assim, não poderíamos deixar de prestar 
nossa homenagem aos profissionais que servem como exemplo de amor e 
solidariedade ao próximo, ficando aqui registrado nosso reconhecimento e gratidão, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2500/477/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
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oficio cumprimentando aos MÉDICOS do Hospital comunitário de Carazinho pela 
passagem do Dia do médico, comemorado no dia 18 do corrente mês. Profissão que 
exige, além de muito estudo, habilidade, dedicação, amor ao próximo e dom de salvar 
vidas pelo talento de suas mãos, vai operando para muitos verdadeiros milagres, 
trazendo esperança a corações desesperançados. Existem muitas dificuldades na 
profissão de médico, mas seu trabalho é incansável, e não escolhe dia para exercer sua 
profissão sábado terça ou domingo para os médicos não existe dia de salvar vidas, por 
isso pedimos para que continuem sempre dando esse exemplo de luta e coragem, 
dignos de serem seguidos. Parabéns a todos os médicos em especial aos MÉDICOS 
do HCC de Carazinho, merecedores de todo o nosso respeito, admiração e gratidão, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2501/478/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que depois de submetida ao plenário para aprovação, seja 
encaminhado ofício ao Vereador desta Casa, Dr. Elbio Balcemão Esteve e ao 
Presidente da Associação Médica de Carazinho, e que seja extensivo a todos os 
profissionais, cumprimentando-lhes pelo Dia do Médico, comemorado no ultimo 
domingo  dia 18 de Outubro de 2009. Recebam desta forma, os cumprimentos e o 
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que se sente honrado 
em homenagear a todos os profissionais que tem como objetivo maior a valorização, a 
dignidade e o bem estar do ser humano dedicando-se diariamente a preservar o que 
Deus nos deixou de mais precioso, a VIDA, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2502/479/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho,  a estudante da 8ª série, Bruna Pedrozo da Escola Estadual Érico Veríssimo 
do nosso município, parabenizando pela conquista do Vice-campeonato Nacional do 
Concurso Oratória nas Escolas, com o tema “Mudanças Climáticas nos podemos 
Evitar”. Disputa ocorreu durante a 55ª  Convenção Nacional da JCI Brasil, em Curitiba-
PR. "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; 2503/480/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois 
de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Delegado José Soares 
Dias manifestando nosso apoio no episódio que envolveu a morte de um adolescente 
junto a Escola Érico Veríssimo no último dia 04 de outubro. Várias foram às reportagens 
no Jornal Diário da Manhã na última semana com relação a divergências entre o 
Ministério Público e a DPCA envolvendo este crime, porém gostaríamos de manifestar 
que no nosso entendimento e conhecendo tão bem o Delegado Dias e sua equipe, 
temos a certeza de que fizeram tudo de acordo com os procedimentos legais que eram 
necessários. Todos sabemos do empenho dos funcionários desta delegacia, são 
profissionais que desempenham seu papel de maneira a cumprir da melhor forma 
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possível com suas obrigações e que além disso realizam seu trabalho beneficente junto 
à comunidade, como é o caso do Delegado Dias, que é um dos grandes batalhadores 
da Casa da Mulher, buscando junto à comunidade garantir recursos para a 
sobrevivência e manutenção da entidade. São pessoas como estas, que fazem muito 
além do seu trabalho, tudo com muita dedicação e empenho, que merecem o nosso 
reconhecimento, bem como o direito à defesa de acusações possivelmente 
equivocadas, como foram às apresentadas pelo Ministério Público com relação a este 
episódio. Mesmo com toda falta de incentivo que esta classe vem sofrendo ao longo 
dos anos, somos sabedores de que todos têm se esforçado para dar ao cidadão o 
melhor em se tratando de segurança pública. Recebam o reconhecimento deste Poder 
por todos os relevantes serviços prestados a nossa comunidade, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 2504/481/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Senhor Prefeito Municipal Aylton 
Magalhães, ao Secretário Municipal da Saúde Dr. Pedro Sant´Anna de Moraes e ao 
Coordenador da Campanha do  “Dia H” Dr. Gilberto Amaral,  cumprimentando-lhes pelo 
retorno desta Campanha que teve seu inicio na outra administração do prefeito Aylton e 
que infelizmente não teve continuação na administração seguinte e que neste seu 
retorno realizou no último sábado, dia 17, 224 atendimentos para exames de próstata 
nos quatro pontos onde foram realizados os atendimentos ( Unidade Móvel Bairro 
Operário 62 atendimentos, Unidade Móvel San Diego, 75 atendimentos, Secretaria 
Municipal de Saúde 32 atendimentos e Posto da Vila Rica 55 atendimentos). Esta é 
uma Campanha que não pode parar, não deveria ter parado, pois não é por 
divergências políticas que se põe fim a algo que traz tantos benefícios a população, 
prova deste meu entendimento é que por duas vezes na administração passada, sugeri 
através de indicações (cópias em anexo) que fosse retomada esta campanha, que é um 
estimulo e uma oportunidade para os homens realizarem o exame que visa diagnosticar 
ou não o câncer de próstata e se necessário buscar o tratamento, pois segundo 
informações um a cada seis homens poderá desenvolver a doença, que se tratada em 
seu estágio inicial poderá possivelmente levar a cura. Salientamos ainda, que além da 
disponibilidade da área da saúde da administração municipal em realizar esta 
campanha, é preciso também que a maior barreira para o diagnóstico do câncer de 
próstata seja quebrada, o preconceito masculino em realizar o exame de toque, que é o 
que torna possível ao médico detectar alterações ns próstata. Está de parabéns o 
retorno desta grande iniciativa que é o “Dia H”, esperamos que a campanha se 
intensifique com o passar do tempo, e que seja elaborado dentro da campanha, um 
projeto, que vise diminuir gradativamente o preconceito masculino com relação a este 
cuidado, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 2505/482/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao 
Deputado Federal Beto Albuquerque, cumprimentando-lhe pelo fato de ter sido 
escolhido para receber o prêmio “Líderes e Vencedores” em sua 15ª edição, que é 
promovido pela Federasul e pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, com o objetivo de valorizar o êxito de personalidades, empresas e projetos sociais 
e culturais gaúchos. É importante ressaltarmos o valor deste prêmio, que agracia 
grandes personalidades e empresas que demonstram muita persistência, talento e 
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determinação, características essenciais em grandes líderes.Mais uma vez o nobre 
Deputado, oriundo de nossa região tem seu belo trabalho político reconhecido, isso 
demonstra seu total desprendimento em lutar pelas causas, não só de seus eleitores, 
mas de toda comunidade gaúcha, que certamente reconhecerá seu empenho e 
dedicação.Recebas mais uma vez o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, 
que muito orgulha-se em cumprimentá-lo por mais esta conquista, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2506/483/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e 
desejando os mais sinceros votos de sucesso a aluna Bruna Predrozo, da Escola 
Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo por ter conquistado o segundo lugar do 
concurso Nacional de Oratória das Ecolas, realizado em Curitiba. Representando nosso 
município de forma tão digna, e elevando o nível cultural de nossa cidade, devemos 
destacar fenômenos como a da Jovem Bruna, que com absoluta certeza irá nos dar 
muitas outras alegrias nos representado em concursos deste porte em nosso Brasil, e 
quem sabe até fora dele, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2507/484/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao SERFO (Sociedade Espírita 
resgate dos Filhos de Órion, pela realização do III ENCONTRO MUNICIPAL DE 
JOVENS, que teve como objetivo principal orientar nossos adolescentes para a 
prevenção ao uso de entorpecentes, com o devido cuidado e orientação que devem 
receber. Um trabalho de amor e dedicação aos cidadãos carazinhenses. 
Parabenizamos ao SERFO e demais colaboradores pela brilhante iniciativa, Vereador 
Erlei Vieira - PSDB; 2508/485/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos a jovem BRUNA PEDROZO que representou a Escola Érico 
Veríssimo, pela conquista do segundo lugar na final nacional do concurso de Oratória 
nas Escolas que ocorreu na cidade de Curitiba durante 55° Convenção Nacional da JCI. 
A jovem BRUNA que se dedicou a este concurso com muita garra e determinação, 
nossas felicitações, por esta maravilhosa conquista e votos de muito sucesso a essa 
Carazinhense que com certeza nos dará cada vez mais orgulho, pois é com exemplos 
como este que temos esperança num futuro melhor para nossas crianças e 
adolescente, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2509/486/09, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio parabenizando o aluno Willian Quevedo Naissinger da Escola Estadual 
Cônego João Batista Sorg pela conquista do primeiro lugar na Final Estadual dos 
JERGS. Manifestamos nosso reconhecimento ao atleta que com garra e determinação 
supera obstáculos e conquista vitórias para a vida pessoal. Reiteramos ainda, a 
importância da divulgação da potencialidade esportiva do nosso município pela região e 
estado, através do excelente desempenho do atleta na disputa, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas hoje não 
teremos o intervalo regimental e também não teremos o grande expediente, ordem do 
dia, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, 
requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
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Felipe Sálvia; para questão de ordem Senhor Presidente, gostaria de fazer um 
requerimento verbal, já com o aval dos lideres de bancadas, para ser votados os 
requerimentos e moções em bloco, os projetos não, os projetos um a um, mas 
requerimentos emoções em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia para votação de requerimentos  
moções em bloco, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, convido o senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor 
dos requerimentos, com exceção aos requerimentos de pesar e requerimentos pedido 
de informação; Secretário Vereador Elbio Esteve; requerimentos: nº 01 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; nº 07 Vereador Leandro Adams – PT; nº 08 Vereador Gilnei Jarré  - 
PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem na noite de hoje, entramos com um 
requerimento para a secretaria de meio ambiente do estado, onde estamos requerendo 
concessão de uso de uma área situada junto à rua Eurico Araújo, onde hoje esta 
localizada a secretaria estadual do meio ambiente, uma unidade da secretaria que há 
mais de dois anos esta desativada e somente existe uma senhora que abre e fecha as 
portas durante todo o dia, entendemos que é uma área nobre, uma área necessária 
para aproveitamento municipal, e também temos a certeza de que o município, o 
executivo municipal esta pleiteando essa área para instalação de novas empresas, de 
novos empreendimentos, de pequenos empreendimentos, estamos apenas ressaltando 
e endossando esse pedido, também temos essa mesma visão de que é necessário 
esse empreendimento para o nosso município, essa área para destinar as novas 
empresas, a nossa solicitação é muito simples para com que hoje, a área, é uma área 
enorme, que a parte instalada hoje na secretaria de meio ambiente, seja destinada a 
coordenadoria do estado, a 39ª que esta situada aqui na Avenida Flores da Cunha, 
paga mais ou menos cinco mil reais de aluguel, entendemos que é um gasto 
desnecessário sabendo que tem uma área lá disponível, também solicitamos 
juntamente com o Vereador Leandro Adams, que existem diversos catadores de papel, 
enfim, recicladores que atuam em nosso município, principalmente naquela área do 
bairro Hípica, e soubemos que eles reciclam em suas moradias e entendemos que isso 
é desumano, então estamos solicitando um galpão que existe, um galpão enorme,   
inclusive tem calcário dentro desse galpão, que nós temos a certeza que ira servir a 
esses catadores, e também há um compromisso do Vereador Leandro Adams e do 
Vereador Gilnei Jarré para com que se isso se efetive nós montarmos juntamente com 
eles uma cooperativa de catadores para com que lá eles tenham uma dignidade do seu 
trabalho, e uma atuação ambiental juntamente com nosso município, seria isso 
Senhores Vereadores; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador 
que queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que acompanham a reunião na casa do 
povo na noite de hoje em especial os moradores do Bairro Cantares, Bairro Planalto, 
que esperam a votação de um projeto para a doação de uma área para a construção de 
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casas populares, que vai ser votado na noite de hoje, meu amigo e companheiro de 
partido Seu Silveira, Dr. Veiga, Pisca e a imprensa, entrei Senhor Presidente na noite 
de hoje com um oficio endereçado ao presidente da republica, o Lula, e ao ministro dos 
esportes Orlando Silva, e os congressistas, deputados federais, pedindo para que eles 
invistam, façam projetos para beneficiar os jogos olímpicos que vão acontecer no ano 
de 2016, mas não somente construções de estádios, construções para a área esportiva 
em tudo que área, mas também investir no humano, no ser humano, e esta ai o 
professor Clóvis, professor de educação física, lida nessa área, que nós nos últimos 
jogos olímpicos tivemos um desempenho fraquíssimo,  e se nós, o Brasil, não investir 
na área humana, desde já, nas crianças, dando treinamento para essas crianças, nós 
vamos fazer fiasco, não adianta nós construir pavilhões e estádios, que nós vamos 
passar vergonha, então estou pedindo aqui para que já de antemão comece a investir 
agora no ser humano, nos nossos atletas, também Senhores Vereadores de tanto ouvir 
reclamar, Senhor Presidente, não é uma indicação que eu vou falar agora, não é um 
requerimento, mas vou falar agora, dos buracos gente, da nossa cidade, eu sei que 
choveu muito, tem chovido, mas eu não agüento mais reclamação, é reclamação em 
cima de reclamação, essa semana fecharam a Salgado Filho, os moradores, e com 
razão, não dá para passar, é buraco, tem que desviar de um buraco, cai no outro, mas 
não é só aquela ali não, tem a Siqueira Campos, tem a Minas Gerais, enfim quase 
todas as nossas ruas, e eu entendo que choveu, agora, estou pedindo para o líder da 
bancada, Vereador Rudi, para que fale com  o prefeito, converse com o prefeito, para 
trabalhar aos domingos, aos sábados, aos domingos, aos feriados, porque nós não 
podemos esta chegando o natal vereadores, estão chegando às festas natalinas e a 
cidade esta puro buraco, e eu disse, me dou bem com o prefeito, mas também o 
seguinte, me dou bem com o povo, e o povo me cobra que eu tenho que cobrar, que 
acidade esta um caos de buraco, estou sugerindo que trabalhem nos feriados, que 
trabalhem aos domingos, aos sábados paguem horas extras para os funcionários, 
porque do jeito que esta não pode, esta aquele trevo ali, faz um tempão que esta 
aquele trevo ali; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador; Vereador 
Felipe Sálvia; tem um aparte; Vereador Rudinei Brombilla; obrigado pelo aparte, da 
mesma forma que a população, eu também fui eleito pelo povo, eu tenho que pensar 
em trabalhar pela comunidade, nós estávamos numa reunião no gabinete com a 
administração e concordo quando tu diz que a cidade esta com buracos, que acidade 
esta um caos, essa cobrança que a população vem até você, também vem até minha 
pessoa, então o que eu quero dizer, esta sendo formada uma equipe da secretaria de 
obras, que vão fazer esse trabalho sábado, domingo e feriados, só para tapa buracos, 
então essa providencia já esta sendo tomada, e esta outra obra já esta com data 
prevista para inauguração na entrada da BR 386 que vai ser dia 21 de novembro, então 
só para contribuir que essa parte de tapa buracos a administração já esta tomando 
providencias; Vereador Felipe Sálvia; fico contente Vereador Rudi, fico contente, mas 
vossa senhoria deve saber que nós não estamos aqui para agradar A ou B, estamos 
aqui para aceitar as cobranças do povo, se o prefeito esta fazendo isso muito bem, 
porque o que nós temos que cobrar como vereadores eleitos temos que cobrar as 
coisas que não estão feitas, e eu não agüento mais, tenho certeza que vossa senhoria 
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e todos os vereadores não agüentam andar na rua mais, a cobrança é muito grande, e 
nós temos que fazer esses ofícios cobrando, e dizendo o que esta errado e o que tem 
para acertar, se vão acertar tudo bem, eu vou vir aqui nos próximos meses dizer: 
acertaram, mas se não acertaram eu vou cobrar, e de forma forte na outra vez que eu 
vir aqui, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; 
Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico em 
geral, hoje a casa esta cheia, a informação que chegou até nós vereadores seria pela 
votação do projeto que destina uma área para construção de casas populares, se for, 
bom, sejam bem vindos,  é uma satisfação ter vocês aqui, mas eu não posso me omitir 
enquanto membro da Comissão de Justiça e Finanças de esclarecer que este projeto 
entrou a poucos dias, depois do horário e precisa um tempo mínimo de analise de nós 
vereadores para o projeto ir à votação, a gente não tem como botar um projeto em 
votação de qualquer forma, sem um estudo, sem ver a legalidade, então o projeto 
realmente demorou um pouquinho para ir à votação, hoje esta indo a votação, acredito 
que vai ser aprovado por unanimidade, mas quero clarear que eu, o Vereador Felipe 
Sálvia e o Vereador Gilnei Jarré que somos membros da comissão, não seguramos 
projeto algum, nós fizemos nosso trabalho, seriedade tem que ter um vereador, tem que 
fiscalizar, tem que analisar um projeto e quando um projeto vai a votação tem que estar 
redondinho para não problema futuro, já viu nós aprovarmos um projeto agora 
inconstitucional, incorreto, chegar à Caixa Econômica Federal, que é a financiadora da 
obra, e não acontecer o projeto porque os vereadores não fizeram a analise devida, 
como tinha que ser feita na lei, essa é a justificativa em nome da comissão, posso falar 
em nome dos dois colegas da comissão, queria falar também um pouquinho dos 
buracos, como vereador de oposição seria muito cômodo para mim ficar quieto aqui, 
não vir, não dizer nada, porque tem aquela, quanto maior a desgraça, melhor, só que 
eu não penso assim, eu acho que Carazinho merece evoluir, Carazinho merece 
crescer, e Carazinho merece ter asfalto, eu acho que a única solução, não culpa desse 
atual prefeito, dos prefeitos que antecederam, só que Carazinho chegou à hora de 
pensar em comprar uma usina de asfalto a quente, custa quatro milhões de reais uma 
usina de asfalto a quente, mas resolve o problema do município, é algo a ser pensado, 
algo a ser resolvido, acho que  a questão dos buracos tem outras situações que podem 
ser resolvidas, por exemplo, no bairro perto de onde o Vereador De Loreno tem seu 
estabelecimento comercial, tem uma obra que é de responsabilidade da CORSAN, a 
obra sendo responsabilidade da CORSAN ela tem que fazer bem feito, se a CORSAN 
não fizer bem feito, tem que acionar o jurídico da prefeitura, o jurídico esta lá pra isso, 
tem um código de posturas, tem um código de obras do município, tem toda uma 
legislação do município que não esta sendo cumprida, pede para os engenheiros do 
município dar um laudo técnico, se o asfalto esta sendo executado de acordo ou não, 
em não sendo executado de acordo, entra-se no judiciário e busca-se uma solução para 
o problema, então todos os buracos, não vamos tapar todos os buracos, mas eu acho 
que tem vários caminhos que podem ser buscados para acabar com os buracos no 
nosso município, 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, moções, convido o 



 16 

senhor secretário para fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretário 
Vereador Elbio Esteve; moções: n º 01 Vereador Paulino de Moura  - PTB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 05 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 06 Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; nº 07 Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 08 Vereador Paulino 
de Moura – PTB; nº 09 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 10 Vereador Elbio Esteve 
– PSDB; nº 11 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 12 Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
nº 13 Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 14 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 15 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 16 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 17 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 18 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 19 Vereador Estevão De 
Loreno – PP; nº 20 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 21 Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
nº 22 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; estão em 
discussão as moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos dão a honra de estar na 
casa do povo, com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui, em busca de uma 
reivindicação justa que eu irei me pronunciar no momento oportuno, e na hora oportuna, 
a imprensa através da Mara, através do Tio Pisca, esta aqui também a Ana, o Sr. 
Silveira, as demais pessoas, eu vou me pronunciar basicamente nas moções que ora fiz 
em beneficio de alguém de nossa sociedade, a primeira foi ao Jornal Diário da manhã, 
pelo trabalho exemplar que esta fazendo 29 anos no nosso município, isso nos deixa 
feliz, porque ali se leva critica, ali se leva as sugestões, ali se leva as noticias do nosso 
Carazinho, também ao Vereador Felipe Sálvia, presidente do PDT, parabéns pela tua 
eleição, demonstraste mais uma vez que você tem o pedigree, que você tem realmente 
o comando político do PDT, e eu dizia para as pessoas, o Felipe tem raiz, o Felipe tem 
trabalho, a prova esta ai na tua eleição para presidente do Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, também a associação médica, o qual o médico, eu quero 
homenagear aqui o Dr. Elbio, porque o conheço como profissional, como médico, eu 
liguei para ele e disse: Elbio, nós teremos muitas divergências políticas, porque você 
defende uma bandeira e eu defendo outra, mas profissionalmente eu te considero um 
cara, um ser humano que trabalha pela população, pelo povo de Carazinho, então ao 
Elbio em nome dos médicos tenha esse reconhecimento, também ao Negote, que por 
muitos anos foi oficial de justiça, trabalhou em dias de chuva, em dias de sol,  enfrentou 
várias intempéries do tempo, e hoje se aposenta, ao Renato Lucca, professor e 
coordenador da equipe carazinhense de Jiu-Jitsu, pela conquista do segundo lugar em 
Porto Alegre, também a Bruna Pedroso, a qual esteve aqui nesse poder e esse poder a 
auxiliou para que ela fosse nos representar em Curitiba, la foi vice-campeã, também, 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, como nós acordamos, eu vou introduzir duas 
situações a qual estou muito feliz, primeiro agradecer ao Paulo que na quarta-feira esta 
indo a documentação para execução da creche que nós vamos ter disponível um 
milhão e duzentos, do deputado federal Luiz Carlos Busato, onde essa creche será 
executada ali pelo bairro Aparecida, ali pelo Bairro Cantares, essa creche vai ser 
naquela redondeza, então para mim é muito feliz saber de que uma creche será 
implantada no município de Carazinho no valor de um milhão e duzentos mil reais, e 
para minha felicidade, para a felicidade de seus filhos, de seus netos, recebi um 



 17 

telefonema na parte da tarde de hoje onde foi dito que para o município de Carazinho 
terá setecentas vagas para cursos de qualificação através do pro - jovem, o pro - jovem 
é um projeto, um programa, o qual o governo federal vai bancar o curso, vai subsidiar 
para o município e o município vai em parceria através da secretaria de educação vai 
executar esses cursos, esses cursos serão gratuitos, e ainda o aluno recebera uma 
importância de valores para a sua alimentação e para a sua locomoção, então, também 
uma boa noticia vinda do deputado federal Luis Carlos Busato, do PTB, o qual, esse 
recurso será liberado ainda até o final de novembro, então é uma boa noticia,  também 
o ex-vereador dessa casa, Ronaldo Nogueira, manda para nós um projeto de trabalho e 
renda, o qual o governo do estado fará um repasse para cada projeto aprovado do 
município de Carazinho, um valor de vinte e cinco mil reais para desenvolver as 
pessoas através de qualificação, através de micro-empresas, cada projeto que  for 
mandado pelo governo municipal e aprovado, na ordem de vinte e cinco mil reais, 
então, nós do PTB, o Marcos Soares que esta aqui, suplente de vereador, porque 
também é vereador, porque senão eu não estaria aqui, se ele não fizesse a sua 
votação, nós do PTB estamos trabalhando para que, e o Vereador Eugênio Grandó, 
para que o município de Carazinho tenha o respaldo político e administrativo para que 
possa desenvolver o nosso município, eu quero salientar ao Vereador Grandó  e pedir a 
vênia do presidente desta casa, eu vou ler um oficio que eu recebi da CORSAN, 
relacionado a três ruas ao qual a CORSAN através de uma terceirizada fez lá a 
canalização para o esgoto cloacal, para o tratamento de esgoto nessas ruas, uma delas 
é a Alexandre da Mota, não, essa aqui da prefeitura, Bernardo Paz, e a Siqueira 
Campos, assunto: restauração de pavimentação. Senhor Presidente: em atenção a 
proposição de autoria do Vereador Paulino de Moura, aprovada no plenário dessa 
colenda câmara, informamos que as providencias para a restauração das ruas 
localizadas na região de execução de obras de implantação do esgotamento sanitário já 
foram tomadas e estão em pleno andamento. Ressaltamos que o inverno chuvoso que 
enfrentamos nos causou grandes dificuldades, porém confiamos que de ora em diante o 
clima propiciara que o andamento das obras volte à normalidade, sendo concluídas as 
maiores deficiências até o final do mês de novembro. Informamos, ainda, que foi 
acordado com o secretário municipal de obras, Sr. André Branda, que um fiscal da 
prefeitura acompanhará a execução dos pontos em desacordo e emitirá um termo de 
recebimento para então liberar a empresa da responsabilidade da execução. 
Agradecemos à compreensão deferida pela população, entendendo que o transtorno é 
inevitável, porém temporário, o bem estar com a captação e tratamento de esgotos será 
definitivo. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a CORSAN, ao longo de mais de 
40 anos vem desenvolvendo seu trabalho para oferecer melhores condições de vida à 
população carazinhense, somos gratos pela colaboração dos nobres edis, nos 
auxiliando nesse trabalho. Atenciosamente. Ermógenes Bodanese. Chefe US 
Carazinho; eu disse ao gerente da CORSAN, o Ermógenes, da importância da 
CORSAN se manifestar, porque nós estamos na eminência de renovar o contrato com a 
CORSAN, e do jeito que esta eu seria a primeira pessoa a não concordar com as 
metodologias apresentadas pela CORSAN, e para nossa felicidade nos mandou esse 
documento, nós cremos que esse documento assinado por ele, é um documento que 
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tem validade, então vamos dar o prazo que ele pediu, até o final de novembro, para que 
se faça as obras lá, e se arrume o que foi estragado,  porque lá, nessas ruas, nós não 
podemos fazer o que foi feito no ultimo final de semana, fizeram um churrasco lá, mas 
esses danos que foram ora causado lá, esses danos foram feitos pela CORSAN, ou 
pela empreiteira contratada para fazer o serviço lá, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura um aparte, até para poder colaborar com esse 
oficio que a CORSAN mandou, nós temos informação de funcionários que estão 
trabalhando na empreiteira que o prazo de trabalho deles é final de novembro, então eu 
acredito que essa manifestação do nosso gerente de Carazinho é para inglês ver, 
porque no momento que essas obras forem concluídas, essa empreiteira vai embora, 
essa empreiteira vai receber do estado, e o Carazinho fica no buraco que esta, então 
acredito que isso deveria de ser cumprida a lei que existe no município, e dar um basta 
nessa obra, ou que se cumpra o que tem na lei prevista, ou parasse a obra, muito 
obrigado vereador; Vereador Paulino de Moura; eu sei que estou passando o tempo, 
mas eu tenho que justificar ao Vereador Gilnei Jarré, de que aquela obra na Siqueira 
Campos esta terminada, aquela na Siqueira Campos, especificamente esta terminada, 
então ele pede um prazo até final de novembro para restaurar ela como ela estava, 
então esse credito eu vou dar, porque especificamente é nas ruas onde já a CORSAN 
fez os buracos, estragou tudo, e até final de novembro terá dado esse prazo, e depois 
desse prazo eu quero dizer publicamente, eu estarei acionando tanto a CORSAN, como 
a empreiteira no ministério publico, para que se cumpra o código de posturas do nosso 
município, obrigado Senhor Presidente, Senhores Vereadores e pessoas que nos dão à 
honra de estar na casa do povo; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, colegas, platéia 
aqui presente, eu entrei com uma moção, várias, três ou quatro, mas entrei com uma 
assim em especial, que dia 15 foi dia do professor, nós temos aqui a professora Sandra, 
vereadora, professor Clóvis, professor Savoff que chegou agora, tem mais alguns 
professores, desculpe se eu não nominei, mas assim, agente tem que dar a mão a 
palmatória, a gente hoje, se eu me formei, se o Paulino define algumas palavras a 
minha pessoa é porque eu tive alguém que me incentivou na escola, alguns colegas 
advogados, a gente estudou, muito bem, a gente estudou, alguém nos orientou, essas 
pessoas são de suma importância no desenvolvimento da personalidade da gente, 
então quero agradecer ao publico, a professora Sandra, todos os professores 
realmente, porque o que agente hoje é, é a formação que a gente tem desde a nossa 
escola, isso é uma coisa que eu queria falar, a outra é com relação ao aluno que me foi 
pedido na semana passada, para que eu pudesse fazer um exame físico nele, porque 
ele foi a um posto e infelizmente o posto tinha consulta marcada para duas semanas, e 
ele nesse final de semana ele teria que participar de um encontro, em que ele se sagrou 
campeão, William, me ligaram da escola, se eu poderia fazer, faço com o maior prazer, 
e dei uma autorização, coisa mais simples, assinei um papel que já estava pronto, que 
ele estava apto a participar porque era em Porto Alegre, então eu gostaria que essas 
coisas pudessem ser....fazia quinze dias para consultar, o menino, para agente poder 
ver algumas, pois não; Vereador Gilnei Jarré; obrigada Vereador Elbio Esteve, até 
para endossar as suas palavras, as palavras do Vereador Paulino de Moura, em 
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relação a homenagem feita a sua pessoa pelo dia do médico, não é por nada que na 
coluna da senhora Arlete Rhoden, de sábado, ela mencionou o seu nome, então peço 
que o senhor leia essa coluna, e se sinta muito orgulhoso, o senhor e os outros três 
médicos, inclusive o pai do Vereador Eugênio Grandó, que também esta entre os quatro 
médicos que essa colunista falou, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho 
desenvolvido pela ala médica, pelo profissionalismo que vocês vêm desempenhando, 
muito obrigado vereador; Vereador Elbio Esteve; muito obrigado Vereador Gilnei 
Jarré, então isso é uma coisa que a gente poderia ter passado, mas o rapaz, o Gilnei 
fez uma moção, foi primeiro colocado no campeonato de xadrez, vamos incentivar, 
vamos fazer com que esses alunos cada vez mais sigam os exemplos do que tem de 
positivo na cidade, é no esporte, no xadrez, na oratória, então a gente tem que 
incentivar isso, e o professor, acho que é essencial para isso, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, novamente volto até essa tribuna, fiz várias moções 
Senhores Vereadores na noite de hoje, mas eu gostaria de me reportar a somente uma, 
na legislatura passada, passei todo o tempo pedindo para que voltassem a fazer o 
exame de próstata, o dia H que se chama esse dia, aqui mando um oficio 
cumprimentando o prefeito, cumprimentando o secretário Dr. Pedro Santana, e ao 
coordenador da Campanha Dr. Gilberto Amaral, voltou o dia H, sábado foram atendidas 
duzentos e vinte e quatro pessoas, fizeram exames para ver e Doutor você sabe, que 
cada seis pessoas, cada seis homens, um deverá ter câncer de próstata, às vezes 
muita gente não tem o recurso para fazer, às vezes não tem tempo, muitas vezes os 
homens tem vergonha do exame de toque, então, estou parabenizando ao município 
através do prefeito, ao secretario, por voltar essa pratica na secretaria de saúde, voltar 
aos homens poderem fazer esses exames porque isso é muito bom, isso é ótimo, então 
esta de parabéns o município e a secretaria de saúde por voltar ater o dia H, e voltar a 
fazer exames, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, antes dos projetos 
quero fazer um registro especial para a imprensa que eu vi no dia de hoje a imprensa 
noticiar que seriam votadas as contas do exercício de 2004, então solicito a assessoria 
de imprensa da câmara que entregue um parecer do jurídico da casa, fornecido pela 
Rita e o Leonardo, onde vai constar os passos a serem seguidos no nosso regimento, 
as contas do exercício 2004 encontra-se na Comissão de Controle Financeiro e 
orçamentário que tem um prazo de 15 dias para apresentar um parecer, após esse 
parecer será colocado em votação, então eu peço a assessoria de imprensa que 
entregue uma cópia do parecer jurídico da casa a respeito do procedimento das contas 
de 2004, projetos, senhor secretário proceda a leitura do numero, ementa, autor dos 
projetos, bem como parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretário Vereador 
Elbio Esteve; Projeto de Lei nº 140/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
doação de área para Caixa Econômica Federal para construção de loteamento popular. 
Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que Autoriza a doação de área 
para Caixa Econômica Federal para construção de loteamento popular. Voto: O 
presente Projeto de Lei, com a Emenda Modificativa é VIÁVEL, e nada a opor quanto 
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aos aspectos orçamentários e financeiros; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto 140/2009, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhor 
secretario proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; 
Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de Lei nº 140/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza a doação de área para Caixa Econômica Federal para 
construção de loteamento popular. Relatório: O Executivo Municipal propõe Projeto de 
Lei que Autoriza a doação de área para Caixa Econômica Federal para construção de 
loteamento popular. Voto: O presente projeto de lei com a emenda modificativa, 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhor 
secretario proceda a leitura da emenda do referido projeto; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Projeto de lei 140/2009. Ementa: autoriza doação de área para caixa 
econômica federal para construção de loteamento popular. Emenda modificativa: Art.  
1º - fica alterada a redação do artigo 3º do projeto de lei nº 140/2009, que passará a 
viger com a seguinte redação: art. 3º - o imóvel transcrito no art. 1º desta lei fica isento 
de pagamento de imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso “inter 
vivos”, especialmente e exclusivamente sobre as tramitações de propriedade imobiliária 
que vierem a integrar o programa e do imposto sobre propriedade Predial e territorial 
Urbana – IPTU, durante a fase de construção. Presidente Vereador Leandro Adams; 
esta em discussão a emenda modificativa, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico aqui presente, Comissão de 
Justiça e Finanças composta pelo Vereador Felipe Sálvia, Vereador Eugênio Grandó, 
Vereador Gilnei Jarré, entenderam que não era justo, não que não era legal, que não 
era justo, conceder isenção na prestação de serviços de qualquer natureza, ISSQN, 
para deixar um pouco claro, o município estaria isentando a taxa de transição, que 
estaria doando uma área para a caixa econômica federal, entendemos ser 
passivelmente legal e compreensível, isentando o IPTU dos terrenos durante a sua 
realização das obras, e também estaria propondo a isenção do ISSQN, então os três 
vereadores entenderam que seria uma renuncia de receita, porque não é justo uma 
empresa, seja ela de Carazinho ou de fora de Carazinho, vir prestar um serviço no 
município e não pagar impostos, impostos esses que não vem ajudar em nada na hora 
da construção das moradias previstas, então nós propomos essa emenda retirando 
essa isenção, porque entendemos que realmente a empresa que trabalha, a empresa 
que presta um serviço tem que pagar o imposto, senão nós teremos que isentar toda a 
empresa que prestar serviço para o nosso município, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação a emenda, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres e 
emenda já aprovados, Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa que nos assistem, pessoas que 
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vieram hoje aqui na casa do povo, presidente do Bairro Planalto, presidente do Bairro 
Cantares, eu vim aqui até essa tribuna dizer que não tem só coisas ruins que estão no 
governo Aylton, esse projeto da construção das casas é o começo de uma 
administração que pegou um ano bem conturbado, com diminuição de verba, a gente 
esta trabalhando, o prefeito esta trabalhando a credito que as coisas vão se encaminhar 
a partir do ano que vem,  então esse projeto com certeza será aprovado por todos, que 
vai ser uma coisa muito boa e o povo pode esperar que para o ano que vem as coisas 
irão melhorar, o prefeito Aylton esta trabalhando e a coisa vai começar a andar para 
frente, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; 
Vereador Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa 
escrita, falada, em especial ao publico presente aqui na casa do povo, é uma alegria, 
uma satisfação hoje ver a casa lotada, primeiro dia de sessão com novo horário de 
verão, referente a esse projeto enviado pela administração municipal, prefeito Aylton e 
Capitânio, quero dizer que estive na tarde de hoje olhando a área lá, onde que peço, 
tenho certeza, vai ser uma aprovação unânime pelos colegas vereadores, onde que vai 
ser construído as casas populares, dentro daquele projeto, minha casa, minha vida, 
então uma área belíssima, um terreno plano, atrás da SODER, esta sendo depois de 
aprovado em plenário vão ser construídas 84 casas populares, essas casas vão ter em 
média 42 metros quadrados, então vão ser dois cômodos, dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro, então vai ser um modelo de casa, sem contra que vai ter aquecimento solar, 
porque com isso a população que for contemplada com essas residências vai ter um 
custo menos com a luz, com o aquecimento solar, então quero dizer aqui para as 
pessoas que estão presente assistindo a sessão de hoje, que dentro do programa da 
administração do prefeito Aylton e Capitânio, em construir 300 casas,  em quatro anos, 
já estamos começando com uma construção de 84 casas, que, se Deus quiser, até o 
natal de 2010 estará sendo entregue ao povo de Carazinho, então quero deixar aqui 
registrado a satisfação e alegria e pedir o apoio e tenho certeza da aprovação desse 
projeto, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, pessoas que estão hoje aqui 
nos prestigiando, as pessoas que estão a nos ouvir nos seus lares, nós não estamos 
fazendo mais do que a nossa obrigação, de aprovar um projeto ao qual vai beneficiar 84 
famílias, e quando nós fomos nas suas casas, fomos nos seus lares pedir esse apoio, 
para que votassem em nós, nos propusemos a ser aqui a caixa de ressonância, muitas 
vezes os projetos, eles chegam em determinada hora, em determinada época e tem 
que se fazer alguma analise nesses projetos, eu quero dizer que vou pedir e vou deixar 
registrado, porque na outra vez, quando fizemos aquelas casas, que não tem nada 
haver, mas eu já quero deixar registrado no passo da areia, aquelas casas foram mal 
feitas, não tiveram o projeto arquitetônico perfeito, esperamos que agora, com a caixa, 
seja cobrado de qe4um vai ganhar a licitação para fazer essas casas, casas boas, 
casas com qualidade, nem que tenha que se gastar um pouco mais, e eu tenho certeza 
que o prefeito Aylton, as suas secretarias de habitação, vai dar esse encaminhamento, 
vai dar esse conhecimento, vocês que serão beneficiados, procure estar conscientes 
que vocês tem um valor X para pagar nessas casas, vocês vão ser beneficiados, mas 
nós temos que beneficiar mais pessoas, temos que buscar mais projetos para mais 
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casas, então eu quero aqui parabeniza-los, sei que ávida de vocês aqui é uma vinda de 
necessidade de moradia, não é nenhuma vinda de pressão, porque a casa sabe do seu 
dever, a casa sabe o que tem que fazer em prol da sociedade, em prol dos menos 
favorecidos, em prol do povo de Carazinho, porque aqui dentro nós debatemos tese, 
nós debatemos posição, mas com certeza nós queremos o melhor para Carazinho, 
enquanto melhor para Carazinho for construir moradias para o nosso povo, para a 
nossa comunidade, nós vamos votar favorável, desde que nós façamos a apreciação do 
projeto na forma constitucional desse projeto, então que Deus abençoe a cada um de 
vocês, que cada um de vocês realmente tenham essa moradia o mais rápido possível, 
porque só quem não tem moradia e paga aluguel sabe o quanto é dolorido você tirar um 
dinheirinho, que você poderia aplicar em móveis, que você poderia aplicar na sua 
alimentação e pagar o aluguel, então cada um tenha a paz de espírito nos seus 
corações e possam adentrar nessas residências, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereador Paulino de Moura falou com razão, os vereadores aqui 
sabem o momento e a hora, e sabem o que fazer, e a sua obrigação, mas também 
disse que temos que trabalhar dentro da lei, não resta duvida, dentro da coerência, nós 
queremos simplesmente deixar registrado que no dia 27 de julho, nós já demos o 
primeiro passo em função dessas moradias tão esperadas por vocês, onde nós 
revogamos lei que doava a área para os moradores do residencial Planalto, área que 
era destinada a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a Mitra Diocesana de Passo 
Fundo, e uma lei que desafetava uma área destinada para a praça, então nós já 
tivemos uma parcela dentro desse contexto, desse projeto, onde nós já demos um 
inicio,  e entendam vocês que já se passaram três meses e essa lei voltou, essa lei 
voltou agora, com a doação definitiva para caixa federal, e a gente sabe que a presença 
de alguns de vocês, ou muitos de vocês, é para acompanhar o trabalho que a gente 
esta fazendo em relação a esse projeto, ver se realmente esse projeto seria votado 
hoje, na noite de hoje, enfim, de repente entendemos até que seja alguma pressão, 
mas ficamos contentes que através de uma pressão vocês vem a nossa casa, casa do 
povo, e vem acompanhar o que os vereadores fazem, o que é o dever deles, enfim, 
estamos hoje aprovando esse projeto, que deu entrada na casa no dia 28 de setembro, 
e no dia 19, hoje, esta sendo aprovado, no prazo de vinte dias, onde a nossa lei, nossa 
lei do município, prevê até 30 dias para aprovação, estou falando isso para que vocês 
entendam que nós não estamos aqui para simplesmente atrapalhar a administração do 
prefeito Aylton, não, como eu disse, nós já demos o primeiro passo em julho, estamos 
dando o segundo passo no mês de outubro, e esperamos que o terceiro passo, agora, 
seja o inicio das obras, e a conclusão, queremos deixar registrado, abancada nossa do 
PSDB que realmente nós somos favoráveis sim a boas obras no município, estamos a 
favor do crescimento, e também queremos deixar registrado, Vereador Paulino de 
Moura, mencionou as casas do residencial Passo da Areia, casas que...tomara que 
esses moradores estejam ouvindo, que eles só tem casas graças a boa vontade do ex-
vereador dessa casa Ronaldo Nogueira, que se empenhou, e que se teve algum 
problema na hora da construção, tenham certeza que foi por falta de recurso, não por 
falta de vontade desse ex-vereador Ronaldo, já concluindo Senhor Presidente, e 
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naquela época não foi por falta de execução de obra, e sim por uma fatalidade que teve 
na época, vendaval, que acredito que vocês vem acompanhando nas noticias diárias, 
que até prédios estão caindo, então não são aquelas casas, não é somente a má 
construção, enfim, isso é uma desgraça, isso é uma infelicidade, que com aquelas 
pessoas tiveram no momento, mas naquele momento elas tiveram uma mão amiga do 
município de Carazinho, do executivo municipal, que estendeu a mão juntamente com o 
vereador licenciando na época, enfim, Ronaldo Nogueira, que fomos lá, juntamente com 
ele, e reconstruímos moradia por moradia, ficaram apenas cinco moradias que entraram 
na justiça e não tiveram suas conclusões; Vereador Paulino de Moura; me concede 
um aparte colega; Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; até para discordar de vossa excelência, hoje ainda tem 
16 casas que não foram restauradas, e não é culpa do ex-vereador desta casa, do meu 
partido, do PTB, Ronaldo Nogueira, mas é de quem foi contratado para fazer, se a 
vossa excelência, e foi, tenho certeza que foi lá, viu que não tinha nada de areia, era só 
cimento puro, daí qualquer vento derrubaria, daí qualquer vento derrubaria, quero que 
não aconteça nessas casas a mesma coisa, que eu não posso aqui incriminar um 
colega vereador de partido, mas eu também não posso ver as pessoas no estado em 
que ficaram com seus imóveis, com toda a sua infra-estrutura caindo, então o que eu 
quero deixar claro e eu quero buscar uma informação mais correta para segunda-feira 
nós conversarmos novamente, de que dezesseis casas ainda não foram reconstruídas, 
ou colocadas melhorias nelas, então vou buscar já informação, e na segunda-feira vou 
dizer para vossa excelência, olha Vereador Gilnei Jarré, não, falta tantas casas a serem 
reconstruídas, nós precisamos que não aconteça isso de novo, só isso que eu quero, 
então estou discutindo com vossa excelência para melhorar isso, para que não 
aconteça a mesma coisa que aconteceu lá, obrigado pela vossa atenção; Vereador 
Gilnei Jarré; tenha certeza vereador, que a informação posso te dar, não tem problema 
nenhum, esta faltando fazer dezesseis casas, não reconstruir, se reconstrói quando cai, 
ou enfim, ou tem algum problema, esta faltando construir dezesseis casas da 
administração passada, então aquelas casas que passaram por problemas de 
vendaval, apenas cinco que entraram na justiça não tiveram melhorias, as outras todas 
sofreram melhorias e estão lá as pessoas morando, e torno a dizer, as casas tiveram 
apr4ovação da caixa econômica federal, tiveram aprovação de um engenheiro da caixa, 
então acredito que o construtor pode ter a culpa, mas o maior culpado é o técnico que 
liberou as casas, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não é 
possível, nosso regimento infelizmente não permite manifestação do publico, até vocês 
bateram palmas, eu tolerei, porque eu sei que vocês não conhecem o regimento, mas 
infelizmente nosso regimento não permite a manifestação, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, portanto aprovado o projeto 140 que 
autoriza doação de área para caixa econômica federal para construção de loteamento 
popular, senhor secretário proceda a leitura do próximo projeto, parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças; Secretário Vereador Elbio Esteve; Projeto de lei nº 061/09. 
Autor: Vereador Estevão De Loreno e Vereador Rudinei Brombilla. Ementa: altera a 
redação do artigo 5º da lei municipal nº 6.159 de 28 de dezembro de 2004, que dispõe 
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sobre a concessão e permissão Transporte Coletivo e dá outras providencias. Relatório: 
os vereadores Estevão De Loreno  e  Rudinei Brombilla propõe projeto de lei que altera 
a redação do artigo 5º da lei municipal nº 6.159 de 28 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre a concessão e permissão transporte coletivo e dá outras providencias. 
Voto: o presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças do projeto de lei 061/2009, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado o parecer, registramos a ausência do Vereador 
Eugênio Grandó, senhor secretário proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social; Secretário Vereador Elbio Esteve;  Projeto de lei nº 061/09. 
Autor: Vereador Estevão De Loreno e Vereador Rudinei Brombilla. Ementa: altera a 
redação do artigo 5º da lei municipal nº 6.159 de 28 de dezembro de 2004, que dispõe 
sobre a concessão e permissão Transporte Coletivo e dá outras providencias. Relatório: 
os vereadores Estevão De Loreno  e  Rudinei Brombilla propõe projeto de lei que altera 
a redação do artigo 5º da lei municipal nº 6.159 de 28 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre a concessão e permissão transporte coletivo e dá outras providencias. 
Voto: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, por 
todos, registro a ausência do Vereador Eugênio Grandó, esta em discussão o projeto 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos e registramos mais uma vez a ausência do Vereador 
Eugênio Grandó, queremos agradecer as pessoas que nos acompanharam nos 
trabalhos na noite de hoje, esqueceram o caminho das índias e vieram ao caminho da 
casa do povo, 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 26 de outubro de 2009 às 18: 45 horas.  
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