
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 26 de outubro de 2009.............Ata 49 
 

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 26 de outubro de 2009, convido o Vereador Paulino de 
Moura  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a ata 
da reunião ordinária do dia 19 de outubro de 2009, está em discussão à ata da reunião 
ordinária do dia 19 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 a Senhora Secretária Vereadora 
Sandra Citolin para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Expediente 26 de Outubro de 2009. Convite do Sindicato 
do Comércio Varejista em parceria com o SENAC, para a palestra sobre “Atendimento: 
O Diferencial é Você”, a realizar-se dia 27 de outubro. Parecer da Consultora Jurídica 
da Casa, acerca da tramitação da LDO na Câmara de Vereadores. Convite da 
Confederação Nacional de Municípios, para aderir no dia 23 de outubro, ao dia Nacional 
em Defesa dos Municípios. Of. 23/2009 do Centro Municipal de Educação, informando 
o cancelamento da inauguração do estabelecimento de ensino. Telegrama do Ministério 
da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 22.030,34. Of. 
do Senado Federal, em resposta a OD 2.901/2009. Carta 258/09 da Câmara dos 
Deputados, em resposta as ODs 2.683/09 e 2.623/09. Of. 499/09 da Câmara dos 
Deputados, em resposta a OD 2.424/09. Of. 380/09 do senado Federal, em resposta as 
ODs 2.417/09;  2.600/09; 2.780/09;  2.898/09. Of. 117/09 da Câmara dos Deputados, 
em resposta a OD 3.017/09. Of. 037/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
2.860/09. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 3.249/09. Telegrama do 
Senado Federal em resposta a OD 2.871/09. Telegrama do Senado Federal em 
resposta a OD 2.597/09. Telegrama do Senado Federal em resposta a OD 2.752/09. Of. 
213/2009 da Eletrocar, em resposta a OD 2.740/09. Of. 214/2009 da Eletrocar, em 
resposta a OD 2.737/09. Convite do Conselho Municipal do Idoso de Carazinho, para 
participar do Fórum para eleição de representantes não-governamentais do CMIC, a 
realizar-se dia 04 de novembro. Projeto de Lei n° 152/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual estabelece Normas de Proteção e Promoção da Arborização no 
Município de Carazinho e Revoga a Lei Municipal n° 6.653/07. Projeto de Lei n° 153/09 
de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza doação de área ao Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal para 
construção de loteamento popular e Revoga Lei Municipal n° 7.041/09. Projeto de Lei n° 
154/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual inclui parágrafo ao artigo 2°, da Lei 
Municipal n° 6.278/05, que autoriza o não-ajuizamento e o posterior cancelamento de 
créditos tributários e não-tributários. Projeto de Lei n° 155/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da 
FUNDESCAR. Of. 246/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Retira o Projeto de 
Lei n° 139/09 também de autoria do Executivo Municipal; Presidente Vereador 
Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e 
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moções pela Senhora Secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
2520/1313/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA HELENA LOEFF, 
ao lado do número 121, no Bairro LOEFF, eis que os mesmos foram colocados no 
passeio público e parte do calçamento e encontram-se atrapalhando a passagem de 
pedestres, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2521/1314/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que inclua no cronograma de trabalhos, a limpeza e capina nos 
canteiros centrais da RUA VENANCIO AIRES, no Centro da cidade, eis que a 
vegetação encontra-se muito alta tornando aquela importante via pública com aspecto 
muito feio, necessitando de cuidados para embelezá-la, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 2522/1315/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo em 
contato com o setor responsável, seja providenciada a restauração na pavimentação 
asfáltica na RUA IPIRANGA, nas proximidades do número 186, no Bairro Glória, eis 
que o asfalto foi aberto para alguma finalidade e necessita ser restaurado, pois o 
degrau que existe está causando transtorno e desconforto aos motoristas em virtude do 
desnível do mesmo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2523/1316/09, oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine a Secretaria Municipal de 
Obras seja realizada a restauração (conserto) da rótula localizada na AVENIDA PÁTRIA 
com a RUA ALFERES RODRIGO, no CENTRO da cidade, eis que a mesma sofreu 
colisão de algum veículo e necessita ser reconstruída, Vereador Paulino de Moura –
PTB; 2524/1317/09, Solicita ao Executivo Municipal a colocação de um (01) Quebra 
Mola na Avenida Pátria, tendo como referência a Padaria “Pão Quentinho”, Vereador 
Rudinei Brombilla - PP; 2525/1318/09, Solicita ao Executivo Municipal a colocação de 
um (01) Quebra Molas na Avenida Pátria tendo como referência (Frente) a Secretária 
Municipal da Saúde, Vereador Rudinei Brombilla - PP; 2526/1319/09, Solicita ao 
Executivo Municipal a colocação de um (01) Quebra Mola na Avenida São Bento tendo 
como referência (frente) ao Restaurante e Pastelaria do Gringo, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2527/1320/09, Solicitando o Executivo que determine ao Setor 
Competente para que realize melhorias como patrolamento, cascalhamento e 
compactação na estrada que liga Cruzinha à Pinheiro Marcado, Vereador Rudinei 
Brombilla - PP; 2528/1321/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente os serviços capina limpeza e pintura do meio fio na Rua Graça 
Aranha no Bairro Sassi, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2529/1322/09, Solicita ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente os serviços capina 
limpeza e pinturas do meio fio na Rua Prudente de Moraes no Bairro Sassi, Vereador 
Rudinei Brombilla –PP; 2530/1323/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes (grande 
volume) depositados na RUA HILÁRIO RIBEIRO, ao lado do número 05, esquina com a 
RUA AFONSO PENA, no Bairro BORGHETTI, eis que os mesmos foram colocados no 
passeio público e atrapalham a passagem de pedestres, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2531/1324/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa de 
sinalização PARE da rótula localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA com a Rua 
Dr. EURICO ARAUJO, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2532/1325/09, ofício ao 
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Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável, 
seja providenciada a recolocação da lixeira localizada na AVENIDA FLORES DA 
CUNHA, em frente ao número 922, ESCRITÓRIO CONTALEX, em virtude de que se 
encontra no local apenas o suporte para a mesma, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2533/1326/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo 
DETERMINE ao setor responsável, seja providenciada a recolocação da lixeira 
localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente ao número 661, SULDATA 
INFORMÁTICA, em virtude de que se encontra no local apenas o suporte para a 
mesma, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2534/1327/09, Solicitando que determine ao 
setor competente para que realize melhorias urgentes  (operação tapa buraco), no 
asfalto da rua Pernambuco esquina com Diamantino Tombini, Bairro Oriental, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 2535/1328/09, Solicitando que determine ao setor competente 
para que realize melhorias urgentes  no calçamento da rua Independência Bairro Glória, 
Vereador Elbio Esteve - PSDB; 2536/1329/09, Solicitando que determine ao setor 
competente para que realize melhorias urgentes  (operação tapa buraco) na rua 
Marechal esquina com Fioravante Barleze, Bairro Fabio, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
2537/1330/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes  (operação tapa buraco) na rua  Fioravante Barleze esquina com a 
rua Benjamin Constant Bairro Fabio, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2538/1331/09, 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de fechar 
uma vala  aberta no asfalto da Rua Ipiranga próximo ao nº. 174, localizada no Bairro 
Glória. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2539/1332/09, 
Solicita ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de 
melhoria em todo o trecho do calçamento da Rua 21 de Abril, localizada no Bairro Santo 
Antônio. Pois, a mesma possui diversos buracos ao longo da sua extensão. Solicitação 
dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2540/1333/09, Solicita ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras trabalhos de 
reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha, a partir dos trilhos da viação férrea 
localizada no Bairro Glória/Princesa. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 2541/1334/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
reperfilagem asfáltica na Rua Siqueira Campos no bairro Vila Rica, a referida via está 
em péssimas condições de trafegabilidade com muitos buracos e desnível, Vereador 
Erlei Vieira - PSDB; 2542/1335/09, Solicita para o setor competente que execute 
trabalhos de conserto do asfalto na Rua Ermínia Tombini esquina com Rua 
Pernambuco no bairro Oriental, devido à abertura de uma vala. Solicitação dos 
moradores, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2543/1336/09, Solicita para o setor 
competente que execute operação tapa buracos na Avenida São Bento, em toda sua 
extensão, pois os motoristas reclamam das péssimas condições de trafegabilidade da 
referida via podendo ocasionar acidentes. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei 
Vieira - PSDB; 2544/1337/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de 
limpeza nos meio fios ao redor do hospital Comunitário de Carazinho, principalmente na 
Rua 14 de julho esquina com a Rua Marques do Pombal onde o mato esta alto e 
tomando conta da via, Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2545/1338/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de limpeza dos canteiros centrais da Rua Silva Jardim 
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no bairro Centro, pois os moradores reclamam que por causa do mato cresce a 
proliferação de ratos e escorpiões, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2546/1339/09, Solicita 
para o setor competente que realize trabalhos de limpeza dos canteiros centrais da Rua 
Eduardo Graeff, pois o mato está tomando conta dos canteiros, colocando em risco a 
segurança dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2547/1340/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa a reclassificação funcional no 
Quadro de Pessoal do Município contemplando a todos os servidores municipais 
(inativos, aposentados, inclusive o quadro de professores). Justifica-se tal solicitação 
pela proposição em estudo do Executivo abrangendo apenas alguns servidores 
municipais, excetuando os professores, os aposentados e os inativos. Ressalta-se a 
importância da reclassificação geral para atualização salarial, sendo uma reivindicação 
das categorias, inclusive já proposta pelo vereador em 08 de janeiro de 2009, Vereador 
Gilnei Jarré - PSDB; 2548/1341/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine o 
Setor Competente para que seja efetuada, com a maior brevidade possível, à limpeza 
da Praça do Bairro Medianeira, onde a mesma encontra-se tomada pelo matagal em 
péssimas condições de conservação com aspecto de abandono e desleixo, causando a 
proliferação de insetos e colocando em risco a saúde dos moradores daquela 
localidade, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 2549/1342/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine o Setor Competente para que efetue serviços de limpeza na 
canalização da Rua Fernando Ferrari esquina Gaviões devido ao patrolamento 
executado na pavimentação asfáltica que existia na via pública, Vereador Gilnei Jarré - 
PSDB; 2550/1343/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o 
calçamento na rua Rio Branco esquina com rua General Osório, no bairro Glória, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2551/1344/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento  da Rua 3 de Maio, no Bairro 
Loeff, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2552/1345/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento  da Rua Saldanha 
Marinho, no Bairro Loeff, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2553/1346/09, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito a roçagem nas beiradas da rua 3 de 
maio, no bairro Loeff, Vereador Estevão De Loreno - PP; 2554/1347/09, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feito a roçagem nas beiradas da rua 
Saldanha Marinho, no bairro Loeff, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2555/1348/09, 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeita a pintura do quebra molas 
na Rua Bernardo Paz, em frente ao Colégio Notre Dame Aparecida, Vereador Estevão 
De Loreno - PP; 2556/1349/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
refeito o meio fio da Rua Almirante Tamandaré, em frente ao nº 1.673, no bairro Centro, 
Vereador Estevão De Loreno - PP; 2557/1350/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando especial atenção por parte do Poder Executivo Municipal para a construção 
de redutores de velocidade (quebra molas) na Avenida PÁTRIA, no Centro da cidade, 
em frente da BIBLIOTECA PÚBLICA Dr. GUILHERME SCHULTZ FILHO, eis que fomos 
procurados por munícipes que solicitaram tal providência, pois somente a faixa de 
segurança não inibe a alta velocidade empregada pelos motoristas, ainda justifica-se tal 
pedido pois já aconteceram no local diversos acidentes com atropelamentos. Ainda 
sugere o proponente que outro redutor seja colocado em frente à Secretaria Municipal 
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de Saúde, sentido Avenida Pátria bairro Brandina, por ser aquele local bastante 
movimentado em virtude do Posto de Saúde, da Farmácia Básica, CMPP, e ainda HCC, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2558/1351/09, Solicita para o setor competente que 
realize trabalhos de nivelamento do asfalto para evitar o acúmulo de água na Avenida 
Flores da Cunha em frente à revenda Yamaha, pois está causando vários transtornos 
aos comerciantes locais, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2559/1352/09, Reiteramos 
solicitação encaminhada ao Executivo para que determine com a máxima urgência 
possível que o setor competente providencie a instalação de redutores de velocidade na 
Avenida Pátria, em ambos os lados, principalmente no trecho que vai da Rua Bernardo 
Paz, até o HCC, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2560/1353/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao Setor de Fiscalização, que vistorie as obras que a 
CORSAN está realizando no Bairro Medianeira, e faça cumprir o Código de Posturas do 
Município, no que tange a ruas que não foi reposto o calçamento, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2561/1354/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
Setor de Controle Interno do Município, verifique denúncia direcionada aos Vereadores 
Élbio Esteve, Sandra Citolin e Eugenio Grandó, que está faltando merenda escolar nas 
Escolas Municipais, bem como a informar, que há pouca alimentação existente está 
sendo adquirida de forma direta nos estabelecimentos comerciais de nosso município, 
sem licitação ou qualquer procedimento legal, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
requerimentos: 2562/477/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando 
ao mesmo seja providenciada a substituição da lâmpada localizada na Avenida SÃO 
BENTO, em frente à residência sob o número 731, no bairro Glória, eis que a luminária 
encontra-se às escuras, necessitando ser substituída, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2563/478/09, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do jovem ARTUR RODRIGO BUGS, 
que veio a falecer no último dia 20 de outubro, aos familiares nossa solidariedade neste 
momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2564/479/09, A 
Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do RS, na pessoa do Sr. Ivar Pavan, 
aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do Estado do RS e a Deputado 
Estadual, na pessoa da Sra. Zilá Breitenbach – PSDB/RS, autora do Projeto de Lei nº. 
228/2009 o qual determina a obrigatoriedade da instalação de câmeras de vigilância 
nos terminais rodoviários localizados no Estado do Rio Grande do Sul, manifestando 
nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos totalmente favoráveis à 
aprovação deste Projeto de Lei de autoria da nobre Deputada Zilá Breitenbach, em 
razão de que consideramos este instrumento importante em face da dimensão dos 
desafios na área da segurança pública que crescem dia a dia. É estarrecedor o 
crescimento do número de crimes praticados, especialmente nas áreas urbanas do Rio 
Grande do Sul. A sociedade tem consciência destes fatos noticiados minuciosamente 
no dia a dia dos gaúchos. Neste sentido importante salientar que os locais de grande 
afluxo de pessoas, como as estações rodoviárias, necessitam de todos os meios de 
vigilância que atuem como mecanismos de prevenção aptos a evitar atos contra a 
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incolumidade das pessoas e seu patrimônio. A tecnologia oferece hoje instrumentos 
baratos e eficientes para vigiar e registrar tudo o que se passa nestes lugares. É uma 
excelente forma de prevenir, coibir e, em última instância, registrar e provar práticas que 
atentem contra a segurança pública. Do ponto de vista legal conforme a autora do 
projeto, é importante sublinhar que o presente Projeto de Lei, não contraria os contratos 
firmados com o DAER/RS e as empresas responsáveis pelos terminais rodoviários, 
uma vez que neles se prevê a necessidade de proteger a segurança dos usuários. Nem 
se pode alegar que as despesas decorrentes afetariam o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão, uma vez que o que se está propondo é uma 
solução barata, ainda que extraordinariamente útil e eficaz, exatamente para cumprir as 
cláusulas contratuais relativas à proteção das pessoas que freqüentam estes locais. O 
presente Projeto de Lei no ponto de vista constitucional, deve-se lembrar que, conforme 
a Constituição Federal, art. 144, alínea “a”, segurança pública é dever do Estado com a 
responsabilidade daqueles a quem se concede o serviço que é prestado nos terminais 
rodoviários. Diante disso e de acordo com a proposta, as imagens serão gravadas e 
guardadas sob a responsabilidade dos administradores dos terminais rodoviários, em 
local seguro, pelo prazo mínimo de um ano, e estarão à disposição das autoridades 
competentes, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2565/480/09, O Vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado oficio a ALL – América Latina Logística, solicitando ao setor 
competente desta, que seja refeita a pintura da sinalização, bem como a colocação de 
demarcações nas vias públicas, onde houver a passagem de trilhos ferroviários em 
nosso município, tendo em vista de que as sinalizações existentes encontram-se em 
péssimo estado, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres que 
circulam pelos locais. Justifica-se ainda tal solicitação, pelo fato de que se aproximam 
os últimos meses do ano, época em que o fluxo de veículos torna-se mais intenso. Tal 
encaminhamento será enviado também ao setor competente de fiscalização municipal 
para que providências cabíveis sejam tomadas, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 
2566/481/09, 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 informações aos questionamentos abaixo, referente à 
possibilidade de fechamento de algumas unidades de ESFs, conforme notícias 
veiculadas na imprensa local: 1. Quais unidades serão fechadas, e quais os critérios de 
escolha para tanto? 2. Quanto ao repasse de recursos oriundos do Governo Federal, 
especificamente para estes programas, como ficará a destinação? 3.Como se dará o 
atendimento aos moradores destes bairros específicos que terão as unidades 
fechadas?JUSTIFICATIVA: A intermitente expectativa gerada em algumas 
comunidades específicas do nosso município com a divulgação desta notícia, 
especialmente da falta de atendimento aos cidadãos com problemas de saúde, e a 
instabilidade emocional dos servidores diante de constante ameaça ao seu emprego, 
Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 2567/482/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando as  seguintes 
informações: 1. Cópia das atas das reuniões do Conselho Municipal de Alimentação 
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Escolar – COMAE, no ano de 2009; 2. Cópia da lista de presença com as assinaturas 
das reuniões do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – COMAE, no ano de 
2009; 3. Relação dos componentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – 
COMAE. 4. Relação da composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – 
COMAE; 5. Cópia do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro dos 
recursos aplicados com a merenda escolar. JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis 
irregularidades de cunho financeiro, ações que ferem os preceitos da administração 
pública, e que tem sido teor de constantes apontamentos verbais, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 2568/483/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, ao Deputado 
Estadual Jerônimo Goergen, coordenador da Frente AGRO (Frente Parlamentar do 
Agronegócio) solicitando que seja estudada a viabilidade da realização de uma 
audiência pública com objetivo de debater sobre a construção da ferrovia denominada 
“Ferrosul” que ligará o Rio Grande do Sul a outros estados, como por exemplo, a Santa 
Catarina, que por sua vez estará interligada ao Paraná e assim por diante ligado ao 
Mato Grosso do Sul. Objetivando a referida audiência o vereador abaixo assinado 
estará propondo a inclusão do município de Carazinho na rota desta possível linha 
ferroviária. Tendo o desejado pedido em alcance, a mesma cidade entrará ainda com 
mais vigor como uma importante referência econômica em nosso país, devido há 
diversos fatores como, por exemplo, o transporte de cargas agrícolas, atividade  esta 
muito conhecida e característica da região, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2569/484/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. CAPITÃO IZAIR 
FORLIN Diretor do Departamento Municipal de Trânsito reiterando a solicitação para 
que seja recolocado o ponto de ônibus que havia em frente aos camelos, a população 
está reclamando que a distancia entre os pontos que se localizam entre a loja 
Grazziotin e o ponto da Gare ficou muito grande o que dificulta a vida dos usuários de 
transporte público que precisam caminhar muito mais para poder se deslocar aos 
lugares desejados, prejudicando inclusive ao comércio localizado nesta parte da 
avenida Flores da Cunha, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2570/485/09, 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 inesquecível   
ARTHUR BUGS , transcorrido no último dia 20 de outubro, Vereador Estevão De 
Loreno –PP; 2571/486/09, 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 aos Presidentes da Câmara e do Senado 
Federal, aos Líderes Partidários de ambas as Casas, manifestando nosso apoio à 
criação de uma CPI para investigar o repasse de recursos públicos ao Movimento dos 
Sem Terra - MST.Sabemos que na opinião de muitas pessoas uma CPI muitas vezes 
não dá em nada, ou dá em “pizza” como se costuma dizer até mesmo pelos 
parlamentares, mas isso merecer sem dúvida alguma uma investigação bem detalhada, 
pois não há motivos para repasse de dinheiro público para entidades e empresas 
enquanto milhares de brasileiros sofrem com os problemas sociais, enquanto milhares 



 8 

de aposentados aguardam quase sem esperanças pelo fim do fator previdenciário e 
pela equiparação salarial tendo como desculpa constante a falta de recursos. Como 
faltam recursos para uma coisa e sobram para outras? Infelizmente o MST, ou parte de 
seus integrantes, muitas vezes agem de maneira violenta, causando danos, destruição, 
prejuízos, como foi o caso do ocorrido há alguns dias, quando destruíram parte de um 
laranjal no interior de São Paulo, ou ainda todos os danos sofridos pela Fazenda 
Coqueiros, localizada em nosso município, e que foi ao longo de anos atacada por atos 
bárbaros, desumanos e cruéis praticados por integrantes do MST, que tentavam com 
isso a intimidação dos proprietários. Esperamos que esta CPI realmente investigue o 
MST, mostrando ao país todo as verdades que precisam ser vistas e que muitas vezes 
são escondidas a sete chaves para beneficiar situações criadas para promover 
determinados grupos. O MST deveria procurar promover a paz e lutar por seus ideais 
de forma mais ordeira e pacifica, quem sabe assim conseguiriam alcançar seus 
objetivos, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 2572/487/09, MESA DIRETORA: que o feriado 
aos Servidores da Casa em virtude do DIA DO SERVIDOR PÚBLICO seja concedido 
na quinta feira turno da tarde (dia 29) e na sexta feira (30) turno da manhã, bem como a 
REUNIÃO ORDINÁRIA do dia 02 de novembro seja realizada na manhã do dia 29 do 
corrente em virtude do feriado de Finados, Vereador Paulino de Moura – PTB e 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2573/488/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Companhia Rio-grandense de 
Saneamento - CORSAN, na pessoa do Senhor Ermógenes Bodanese,  para que 
verifique a cerca das obras que estão sendo realizadas no Bairro Medianeira, onde as 
ruas que já foram encerrados os trabalhos de colocação da tubulação, encontram-se 
sem a reposição  do calçamento que são as ruas: João J. Wasun,  Polibio do Valle, Cel. 
Pery S. Pádua, Décio Martins da Costa, Ataxerxes de Brum e Baden Powell. O pedido 
justifica-se, em virtude que os moradores estão reclamando que a CORSAN apenas 
depositou terra no buraco e cobriu com pó de brita e quando chove a rua fica 
embarrada, pois não foi reposto o calçamento, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
moções: 2574/487/09, ofício em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, ao 
Ministério Público, na pessoa da Promotora de Justiça CLARISSA AMMÉLIA SIMÕES 
MACHADO, CUMPRIMENTANDO-A pela realização da capacitação promovida nos 
dias 19 e 20 do corrente, aos Secretários Municipais de Saúde, de Assistência Social, 
de Educação, ainda equipes técnicas e funcionais como psicólogos, assistentes sociais, 
agentes comunitárias, enfermeiros, Conselhos Tutelares, os COMDICAS, entre outros 
que de alguma forma atuam na proteção da criança e do adolescente. Recebam os 
nossos PARABÉNS pela iniciativa em promover evento de suma importância para o 
conhecimento da nova sistemática sobre o Programa de Acolhimento Familiar, em 
atendimento a nova sistemática com a edição da Lei 12,010/2009, que trata sobre 
Adoções e Acolhimentos Institucionais Familiares, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2575/488/09, 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 Evidência Recursos Humanos de Carazinho, na pessoa 
das Sras. Proprietárias Ana Cristina da Silva e Taís Eitelwein, manifestando os nossos 
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cumprimentos pelas comemorações de 01 ano de atividades da empresa no nosso 
município em outubro de 2009. Nossos parabéns pela competência e inovação ao 
desenvolver ações de assessoria profissional e consultorias personalizadas e de alto 
impacto para as organizações, com visão através do seu profissionalismo, incentivo ao 
desenvolvimento do potencial das pessoas e superação das expectativas de seus 
clientes. Desejamos sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2576/489/09, 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 Carazinho Ortopedia e Traumatologia - COT, na pessoa 
dos Srs. Proprietários Antero Camisa Junior, Airton Rodrigues, Alexandre Michelin e 
Milton Ross, manifestando os nossos cumprimentos pelas comemorações de 01 ano de 
atividades da COT no nosso município realizada no dia 16 de outubro de 2009. Nossos 
parabéns, nesta data cumprimento a equipe de médicos e funcionários, que exercem a 
profissão com ética, competência e respeito ao ser humano. Desejamos sucesso a 
todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2577/490/09, 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 Carazinhense 
Tricolor na pessoa do Senhor Presidente Nicolau Kern e a Diretora do Programa 
Yacamim na pessoa da Sra. Vera Suckau, pela excelência na organização da viagem 
das crianças do Yacamim com destino a Porto Alegre para prestigiar a partida de 
futebol entre Grêmio e Coritiba na tarde do dia 18 de outubro de 2009. E aproveitando 
para divulgar aos torcedores presentes o seu trabalho social desenvolvido pelo 
Yacamim no nosso município. Essa ação fez parte do trabalho das “Mulheres 
Tricolores”, as quais farão com que mais crianças conheçam Porto Alegre e o Estádio 
Olímpico. Nossos parabéns a todos os colaboradores pela iniciativa, disponibilidade, 
dedicação e envolvimento nesta ação, ao proporcionar um dia maravilhoso às crianças 
e adolescentes atividades esportivas, educacionais e de lazer, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 2578/491/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, parabenizando os profissionais Dentistas do nosso município pela 
passagem do Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro de 2009. O dentista é o 
profissional que cuida dos dentes, gengivas e de alguns ossos faciais, como o maxilar. 
Até bem pouco tempo atrás, o dentista era temido pelo barulhinho amedrontador de 
seus instrumentos. Hoje, com instrumentos mais modernos, tratar de uma cárie já não 
assusta tanto. O tratamento pode ser feito até mesmo com laser. No entanto, muitas 
pessoas ainda preferem ficar longe de um consultório odontológico. Além de tratar de 
cáries, o dentista é responsável por realizar a prevenção de doenças da boca e ensinar 
a correta higiene bucal. Quando especializado em ortodontia, o profissional realiza os 
procedimentos necessários para corrigir a posição dos dentes por meio do uso de 
aparelhos ortodônticos e quando necessários, por meio da extração de alguns deles. O 
dentista é responsável ainda por certos tipos de cirurgias faciais. Nossos parabéns, 
nesta data cumprimento a todos os profissionais dentistas que exercem a profissão com 
ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2579/492/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
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CUMPRIMENTOS a EMPRESA MARCHETTI COSMÉTICOS de nossa cidade que 
sagrou-se CAMPEÃ do MUNICIPAL DE BOCHA, modalidade de trios, com os 
bochófilos IRLEI, ALISSON e SERGINHO, evento este organizado pela LIGA 
CARAZINHO DE BOCHA. PARABÉNS pelos resultados alcançados na competição, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2580/493/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos aos Senhores CELSO VAILATTI E ARTUR SCHEIBE 
PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA CARAZINHO VEICULOS LTDA, bem como a todos 
os funcionários e colaboradores desta empresa, pela passagem do seu 75º aniversário 
comemorado neste mês de outubro. Ao longo destes 75 anos de atividade, a empresa 
Carazinho Veículos tem prestado relevantes serviços em nossa cidade, encurtando 
distâncias e realizando sonhos. A todos nossas felicitações e agradecimentos por tudo 
que representam para Carazinho. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2581/494/09, Os Vereadores abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para aprovação, seja 
encaminhado ofício de cumprimentos à direção e funcionários do Jornal Diário da 
Manha pela comemoração dos seus 29 anos. Jornal Diário da Manha é um instrumento 
de comunicação que leva para a nossa sociedade informação com qualidade, 
credibilidade e, acima de tudo, tem sempre a preocupação de deixar todos os 
carazinhense e região bem informados e por dentro dos fatos registrados no dia-a-dia., 
realmente, merece nesta data os nossos parabéns.Ao completar 29 anos, o Jornal 
Diário da Manha credencia-se como um veículo que faz parte da história de Carazinho, 
registrando os fatos importantes do cotidiano do nosso povo.Aqui registramos nosso 
profundo respeito e admiração a este veículo de comunicação que nestes 29 anos, vem 
norteando seu trabalho pelo compromisso com a verdade e o desenvolvimento da 
nossa Comunidade. São 29 anos registrando a história da nossa gente, sempre com 
muita seriedade e profissionalismo. Receba o reconhecimento do Legislativo Municipal, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2582/495/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a direção da EMEF POLÍBIO DO VALLE em nome de sua 
diretora VIVIANE FREITAS DE SOUSA e extensivo aos professores alunos, pela 
realização do projeto da FEIRA MULTIDICIPLINAR A DIVERSIDADE NA ATUALIDADE 
com o tema “CIDADÃO X QUALIDADE”, projeto este realizado dia 24 /10/09 aberto a 
comunidade, nos dias atuais merece cada vez mais destaque, todo e qualquer trabalho 
que envolva a valorização da educação e o desenvolvimento de projetos. Receba o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla - PP; 
2583/496/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho aos 
responsáveis pela organização da 12ª COPA O BOMBEADOR DE BOCHA, na pessoa 
do Coordenador, Sr. Deolindo Capitâneo e do Presidente da Liga Carazinhense de 
Bocha, Sr. Antídio Barroso. A 12ª edição desta Copa realizou-se em nosso município, 
de 23 a 25 de outubro, e contou com a participação de 36 equipes de várias cidades da 
região. Cumprimentamos a equipe campeã “Fim de Carreira” de Garibaldi, a equipe da 
Empresa Glória de nosso município, que conquistou o Vice-campeonato, a equipe 
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Araújo de Garibaldi que ficou em 3º lugar, e a equipe Campestre de Passo Fundo que 
ficou com o 4º lugar.  Queremos destacar todo o trabalho desenvolvido pela equipe 
responsável pela organização do evento, pois é um trabalho que envolve muita 
dedicação e empenho. Recebam, todas as equipes participantes, o reconhecimento 
pela participação e atuação durante a competição, pois independente de alcançar as 
primeiras colocações, o mais importante com certeza é o desenvolvimento de uma 
competição saudável estimulando a prática deste esporte milenar e de considerável 
prestígio internacional, Vereador Felipe Salvia – PDT; 2584/497/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, na pessoa do seu Presidente, Senhor LUIS CLAUDIOMIRO 
DE QUADROS, bem como a todos pelo DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO a ser 
comemorado no dia 28 do mês corrente. Aos FUNCIONARIOS PUBLICOS 
MUNICIPAIS nossos parabéns pelo trabalho, força e dedicação, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 2585/498/09, 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 Jornal Diário da Manhã de Carazinho, 
por ter completado na última quinta feira (22) o seu 29º aniversário. É com imensa 
satisfação que comemoramos esta data marcante, de um veículo de comunicação de 
tamanha qualidade que nos leva diariamente informações precisas de nossa 
comunidade e região, nos deixando a par de tudo o que acontece. Além de nos 
repassar essas informações com muita seriedade ainda nos consegue transmitir 
diversão, cultura, e entretenimento em geral; traduzindo a notícia em sua melhor forma 
para ambos os gostos e idades. Recebam novamente os sinceros votos de sucesso da 
parte deste vereador, que espera que o jornal prospere cada dia mais, continuando por 
muitos anos a ser o carro chefe da notícia de qualidade em nossa estimada cidade, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2586/499/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos a Radio Gazeta AM 670, na pessoa do 
Sr.Orion Albuquerque – Diretor Presidente, bem como a Equipe de Esportes da Rádio 
Gazeta, formada pelo Sr. Jareston Cabral, Dr.Helio Rocha, Sr. Gilmar Machado, 
Leandro Becker , extensiva a todos funcionários, pela  excelente cobertura jornalística e 
esportiva, durante a transmissão do  Gre-nal em Porto Alegre, nos dia 25 de Outubro, 
tento esta permanecido no ar durante 09 (nove) horas de transmissão , interagindo com 
a comunidade levando o nome de Carazinho a todo recanto, atingindo seu objetivo 
principal, que é  retornar às grandes jornadas esportivas, como foi no passado e 
lembranças refletidas nos proporciona orgulho desta emissora que é considerada a 
número um dos munícipes. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito 
sucesso, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2587/500/09, 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 Igreja Evangélica Voz de Deus, 
pela comemoração de seus 05 anos de fundação em nosso município, ocorrido no dia 
25 de Outubro. De parabéns a diretoria e todos os membros  da Igreja, pelos relevantes 
serviços prestados a comunidade evangélica e pela grande obra cristã realizada 
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durante estes cinco anos de benção. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo 
de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2588/501/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício a FUCCAR, ao jovem músico de Carazinho 
NIKOLA LOCATELLI  e a ANA BEATRIZ LOCATELLI, congratulando pelo CONCERTO 
DE TROMPETE E PIANO, o qual será realizado no próximo sábado dia 01 de 
novembro, na Igreja Nossa Senhora da Glória. Em um grandioso evento gratuito 
promovido pela FUCCAR, dentro do projeto Gerando Talentos II, aprovado pela 
LIC/SEDAC . Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, 
Vereador Eugênio Grandó - PTB; 2589/502/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício a Sra. JUSSARA ALBERTON SIRENA, extensivo aos demais 
membros da diretoria e funcionários do grupo DIÁRIO DA MANHÃ, congratulando pelo 
aniversário de 29 anos comemorado neste mês de outubro. Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó - PTB;  
Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas, não teremos 
hoje o intervalo regimental e também não teremos o grande expediente, tribuna do 
povo, convidamos aos lideres de bancada para receber o Senhor César Pacheco 
Chagas, representante do SINTERGS que fará uso da tribuna do povo; Senhor César 
Pacheco Chagas - representante do SINTERGS; Vereador Leandro Adams, 
presidente do legislativo municipal, Vereadora Sandra Citolin proponente da moção de 
apoio a campanha salarial dos técnicos científicos, Senhores Vereadores, servidores, 
assessores, publico aqui presente, senhoras e senhores, nós pedimos esse espaço 
para fazer um agradecimento especial a esta casa que teve uma sensibilidade muito 
grande com a categoria dos técnicos científicos ao aceitar a proposta de moção de 
apoio da Vereadora Sandra Citolin, que foi o primeiro de outros tantos que estão 
chegando ao executivo estadual e também a assembléia legislativa e ao sindicato 
reconhecendo a importância dos técnicos científicos aqui especialmente na cidade de 
Carazinho e região da produção, onde nós temos um grande numero de colegas que 
são responsáveis pela qualidade de vida dos habitantes dessa região, nós pertencemos 
a uma categoria de oito mil profissionais que atuam em todas as secretarias do estado, 
departamentos e autarquias, prestando diretamente o serviço a comunidade, nós temos 
colegas aqui que atuam na área da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, 
temos advogados, veterinários, aqui nós temos o presidente do nosso núcleo, o nosso 
querido Milton Padilha, o nosso colega de diretoria Romeu Hartmann, que são pessoas 
que hoje já estão no gozo de sua aposentadoria, masque deram uma grande 
contribuição para essa região, na área de pesquisa do trigo, do milho, do soja, e que 
garante ao estado do Rio Grande do Sul o destaque que esta região tem na produção, 
na comercialização de safra, na pesquisa, no desenvolvimento da qualidade desta 
produção que tem sido um grande alavanco de economia da região e pro estado do Rio 
Grande do Sul, e também temos colegas que atuam na área da segurança publica, na 
perícia policial, temos colegas que atuam no turismo, na cultura, na educação, nas 
obras publicas, no planejamento, na administração, todos eles atuando diretamente em 
contato com essa população, essa categoria que foi criada em 1987 pelo então 
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governador Jair Soares, é composta por quarenta e duas profissões de nível superior, 
começa lá no advogado e vai até os zootecnistas, e que essas pessoas são 
responsáveis pelo planejamento, pesquisa, execução e fiscalização de todas as 
políticas publicas do governo do estado, e parece mentira que naquela época, 1986 
quando criado o quadro foi dado uma gratificação de incentivo tecnológico para que 
esta categoria se equiparasse as demais categorias de nível superior do estado e 
naquele momento, especialmente em 1987, por essa decisão do então governador  Jair 
Soares, nós tivemos o privilégio de ter um dos maiores salários do governo estadual, 
inclusive sendo superior ao juiz de direito, ministério publico, delegado de policia, 
coronel da brigada, procuradores de estado, e hoje nós passamos para uma situação 
de uma inversão absoluta dessa relação, onde nós temos uma distancia entre o 
judiciário de quase mil por cento, enquanto que o nosso técnico cientifico, que tem uma 
formação de nível superior, entra através de concurso publico, e passa a exercer com 
muita dedicação a sua função, tem o salário básico de dois mil quinhentos e sessenta e 
quatro reais, e muitos deles, quase que oitenta por cento dessa categoria, como é extra 
numerário, ele não tem plano de carreira, ele começa com dois mil quinhentos e 
sessenta, e se aposenta com dois mil quinhentos e sessenta, aqueles de carreira 
começam com esse mesmo básico e terminam com plano de carreira, com quatro mil e 
quatrocentos reais, e a relação, por exemplo, o judiciário , o juiz, em final de carreira 
chega a vinte e dois mil cento e quinze, e a diferença da formação do nosso juiz de 
direito e do nosso advogado, é a mesma, o diploma é o mesmo, o concurso é o mesmo, 
e uma distorção salarial que chega a mais de oitocentos por cento, recentemente a 
governadora fez vários ajustes em algumas categorias, todas elas de nível superior, e 
não fez ao técnico cientifico, isso nos deixou numa situação em que esses profissionais, 
o médico, o veterinário, o engenheiro, todos esses colegas, ficassem com uma 
remuneração dentro do teto de nível do poder executivo, abaixo do nível médio do 
legislativo e abaixo do nível médio do poder judiciário, e vejam o quanto é importante o 
trabalho dessas pessoas, e a nossa categoria tem um carinho, um compromisso tão 
grande com a população que neste momento, onde nós estamos passando por esta 
distorção salarial tão grande, nós estamos propondo numa campanha salarial, que nós 
não faremos greve, nós não queremos deixar que a população sofra qualquer 
descontinuidade desses serviços públicos por essa situação da categoria, e por isso 
que nós estamos com uma campanha que foi reconhecida de uma forma muito 
carinhosa pela Vereadora Sandra Citolin, que fez essa proposta de moção de apoio,que 
chegou até o governo pedindo o dialogo, no mínimo o que um empresário, o que um 
governante pode fazer é receber seus servidores, ouvi-los e negociar qualquer coisa, 
essa é a nossa proposta, de não deixar a população abandonada, não fazendo greve, 
não fazendo nenhum tipo de paralização, continuando dedicando esse trabalho tão 
importante, mas pedindo e chamando a atenção da comunidade, para que o governo 
precisa sentar, precisa ouvir e precisa recuperar o salário dessa categoria tão 
importante a comunidade gaúcha, essa é a nossa campanha na qual nós estamos com 
praticamente vinte dias de campanha salarial, buscando uma correção que atinge 
inicialmente 16,54% que é a inflação no período do governo Yeda, quando a 
governadora Yeda assumiu o governo ela transformou o pagamento da política salarial 
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do governo Brito, que é de 1995 na política salarial do seu governo, o SINTERGS, que 
tem uma assessoria jurídica bastante forte, bastante atuante, ganhou na justiça em 
2006, e implantou no salário de todos os associados e colegas o percentual de 33,28% 
que garantiu naquele momento uma situação um pouco mais confortável, mais em 
compensação, nós ficamos fora da política salarial do governo Yeda, estamos há três 
anos, e vamos há quatro anos, sem qualquer reajuste, inclusive aquele reajuste anual 
constitucional que todos têm direito, nós, até o momento não recebemos absolutamente 
e sequer também fomos recebidos pela governadora em audiência para discutir essa 
situação, e nós em relação à criação da categoria, nós acumulamos um defasagem 
salarial também em relação à inflação de 44,73 % por isso que a nossa campanha, 
vereadora, tem aquele lema, nós não queremos aumento, nós queremos o direito da 
categoria, e por isso que nós estamos aqui hoje junto com meu diretor Lucidio, De Ávila 
advogado, agradecer a comunidade de Carazinho, agradecer ao legislativo municipal, a 
Câmara de Vereadores, que por unanimidade acolheu a proposta da Vereadora Sandra 
Citolin, nos dando essa moção de apoio tão importante para nós nesta luta 
reconhecendo que realmente a nossa categoria é importante para a sociedade, e que a 
governadora tem que receber, tem que realmente negociar, porque nós somos a única 
categoria de nível superior que ficou excluída de todo processo de reajuste salarial ao 
longo desse período de governo que vai há três anos e nós temos uma absoluta 
convicção de que como nós tivemos essa conquista em 2006 nós não teremos nenhum 
tipo de reajuste, então fica aqui o meu agradecimento especial pela categoria, a 
Vereadora Sandra Citolin que é proponente dessa moção de apoio, a todos os 
vereadores da casa a comunidade de Carazinho, pela sensibilidade mais uma vez da 
importância que nós temos junto a sociedade, e de que o governo nos receba, então 
vereador, fica aqui nossa gratidão e esperamos que ainda sejamos vitoriosos e estamos 
contando com o apoio dos senhores todos ainda, porque não tivemos ainda essa 
audiência, que sensibilizem os políticos da região, os deputados, que nós temos aqui 
deputado federal, um deputado estadual, Marcio Biolchi, Oswaldo Biolchi, para que eles 
sejam também nosso interlocutor lá junto a Assembléia legislativa, então muito obrigado 
por esse espaço, importante e o agradecimento aqui de toda categoria; Presidente 
Vereador Leandro Adams; fazer um registro ao senhor César, a gente sabe que o 
cobertor esta curto, mas uma mãe quando a coberta é curta não pode deixar um filho 
no relento, e a gente entende que a luta de vocês é justa, e vai ter sempre o apoio 
desta casa, então eu convido os vereadores para despedir do Senhor César Pacheco 
Chaves, convido os lideres de bancada para receber Tália de Oliveira, representante da 
Associação dos fisioterapeutas de Carazinho e região; Senhora Tália de Oliveira – 
Representante da Associação dos Fisioterapeutas de Carazinho e região; boa 
noite a todos, boa noite senhor excelentíssimo presidente da Câmara, Vereador 
Leandro Adams, Vereadora Sandra Citolin, ao público, essa noite eu venho em 
homenagem aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Rio Grande do Sul, em 
nome deles porque este ano é muito importante para nós porque fazem quarenta anos 
que nós conseguimos obter a nossa legislação, nossos quarenta anos de 
regulamentação de nossas profissões, desta marca também a consolidação da 
importância da nossa atuação na promoção da qualidade de vida e na integralidade da 
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saúde, em um momento decisivo para todo mundo, foi desde a segunda guerra mundial 
que a fisioterapia ganhou mais espaço, pois era usada como pratica recuperadora das 
seqüelas físicas da guerra, e São Paulo e Rio de Janeiro modernizaram isso desde 
então, a modernização dos serviços levou ao aumento da força e da procura, os 
médicos da reabilitação passaram a se preocupar com a resolutividade dos 
tratamentos, empenharam-se para que o ensino da fisioterapia passasse a ser 
difundido entre os para médicos que eram os praticantes da arte indicada pelos 
médicos na época, com a formação destes profissionais, surgiu então a primeira turma 
de estudantes de fisioterapia em São Paulo, regulamentados pelo decreto lei em 13 de 
outubro de 1969, o esforço daqueles que começaram essa história conquistando 
espaço nas equipes de saúde e no mercado de trabalho, fizeram com que hoje nossas 
profissões sejam imprescindíveis, em todos os níveis de atenção a saúde, as 
intervenções de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais contribuem para não 
progressão de enfermidades, para redução da mortalidade, do tempo de internação 
hospitalar e a aceleração de recuperação, facilitando assim a readaptação do individuo 
a uma nova atividade, e sua reintegração social, apesar da fisioterapia brasileira contar 
com um quantitativo razoável as classes populares tem dificuldades de acesso aos 
serviços desses profissionais, a quantidade de fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais na rede publica esta longe de atender as demandas, criando assim o 
fenômeno de dupla exclusão, que adiciona exclusão primária, proveniente e secundaria 
decorrente da falta de acesso aos profissionais que poderiam facilitar a sua 
reintegração na sociedade, no Rio Grande do Sul hoje nós somos quase dez mil 
fisioterapeutas e quinhentos terapeutas ocupacionais, contamos com mais de mil e 
duzentos consultórios, mil e cem empresas, duzentas e doze entidades filantrópicas, 
cento e oitenta e oito órgãos públicos, somamos vinte e nove escolas de ensino 
superior de fisioterapia e terapia ocupacional, a Universidade Federal de Santa Maria foi 
a que teve o primeiro curso no Rio Grande do Sul, seguido de Porto Alegre, então para 
nós esse ano, essa comemoração é muito importante, porque é um momento político 
para mostrar o quão grandioso são os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, 
foram quarenta anos de muitas lutas, também de muitas conquistas, mas sem duvidas 
ainda temos muitos caminhos a trilhar, nosso principal objetivo é fortalecer a inserção 
desses profissionais no sistema único de saúde, garantindo o direito de cada cidadão 
brasileiro ter acesso a um tratamento digno, então agradecemos em nome do Conselho 
regional de fisioterapia a oportunidade de homenagear mais de dez mil profissionais 
entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo o estado do Rio Grande do Sul 
pelos quarenta anos de história, estou à disposição de Carazinho, da comunidade de 
Carazinho para prestar os serviços de fisioterapia e também terapia ocupacional, muito 
obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; convido os lideres de bancada para 
receber o Presidente do HCC senhor Muin e o Diretor Senhor Hélio Lütz; Diretor do 
Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; Vereador Leandro Adams, 
Mui digno presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, a nossa saudação, 
vereadores lideres de bancadas, demais vereadores, senhores, senhoras, imprensa 
aqui presente, nós inicialmente queremos manifestar e registrar os nossos 
adradecimentos a essa casa pela oportunidade, pela cedência desse espaço, 
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oportunidade em que agente vai fazer uma troca de informações que entendemos ser 
de suma importância tanto para o hospital, como para a comunidade, e também 
registrar os nossos agradecimentos e cumprimentos a todos vereadores dessa casa, 
pelas ações que eles têm desenvolvido em favor da nossa comunidade em especial em 
favor da instituição Hospital, administrar a saúde em um país como o nosso, como o 
Brasil, tornou-se sem duvida algum dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades 
responsáveis pela área, não só pela escassez de recursos, como também pelo fato de 
que a saúde se e4ncontra diretamente ligada a outras necessidades básicas do cidadão 
e da população, não há saúde sem alimentação, não há saúde sem habitação, sem 
saneamento, não há saúde sem educação, a ausência desses fatores conduz 
necessariamente a ações de saúde para medidas terapêuticas, ao contrário das 
preventivas, no caso as ideais, sabe-se que a saúde é o bem maior de qualquer ser 
humano, e nesse meio o hospital de caridade de Carazinho surge como uma instituição 
de primordial importância, não só por ser o único do município, que conta com uma 
população estimada em aproximadamente sessenta mil habitantes, mas também por 
ser responsável pelo suporte, pelo apoio na área de saúde a outros municípios, que 
fazem parte dessa micro região, perfazendo em torno de cento e vinte mil habitantes, e 
que necessitam de seus serviços, nós gostaríamos agora então solicitar o apoio do 
pessoal da técnica para a gente passar algumas informações, de certa forma até 
apresentar a entidade hospital; (aprentação de slides utilizando o data show), 
HOSPITAL DE CARIDADE DE Carazinho. Fundado em 27 de janeiro de 1935, trata-se 
de uma Associação Civil sem fins econômicos, de Utilidade pública, tanto municipal 
quanto estadual e federal, Filantrópica e Beneficente, tem como finalidade maior 
Dispensar assistência médico-hospitalar a enfermos, internados ou em sistema 
ambulatorial de urgência ou de emergência. Quadro de Associados da instituição, da 
Associação: são Fundadores, Benfeitores, Beneméritos e Comunitários, até em 
homenagem ao ultimo sócio fundador do hospital que era o seu Camacho, o hospital 
hoje não tem mais na sua associação sócio fundador vivo. São órgãos da Associação: 
Assembléia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal. As 
normas e atribuições dos Setores, Serviços e Cargos, estão descritos no Estatuto e 
Regulamento Interno do HCC. SERVIÇOS OFERECIDOS: Internações Hospitalares 
com atendimento nas Clínicas: Médica, Cirúrgica, Pediátrica e Neonatal, Obstétrica e  
Unidade de Tratamento Intensivo. Nesse atendimento o hospital conta com  um total de 
150 leitos para pacientes internados. Também presta atendimento Ambulatorial através 
de Procedimentos e Cirurgias; SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS:  
Com 14 leitos de Observação; SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIAS 
AUXILIARES: Com Serviços próprios e  terceirizados: sendo eles radiologia, 
ultrassonografia, quimioterapia, agência transfucional, Ecodoppler, eletrocardiografia, 
eletroencefalografia, encahemodiálise, videocirurgias, broncoscopia, endoscopia 
digestiva, colonoscopia,  laboratório de análises clínicas e  tomografia computadorizada; 
o hospital conta também com várias comissões e serviços e grupos de trabalho que nós 
gostaríamos de destacar: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes, Comissão de Padronização de Produtos e 
Medicamentos, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, Comitê do 
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Programa 5S's, Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, Comissão de Ética 
Médica, Comissão de Ética de Enfermagem, Grupo de Incentivo ao Aleitamento 
Materno, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e tecidos para transplantes, 
essa ultima inclusive é uma exigência do próprio ministério da saúde para hospitais que 
tem credenciamento tipo 2, nosso quadro funcional é de 401 pessoas das mais 
diferentes funções e também um corpo clinico com aproximadamente setenta médicos 
das mais diferentes especialidades, serviços prestados, só para ter uma idéia também é 
uma média mensal, com base de janeiro a setembro, uma média mensal então. O 
hospital realizou 730 internações, 3.750 atendimentos na área de urgência e 
emergência, 642 sessões de hemodiálise, 623 atendimentos e sessões de 
quimioterapia, 65 partos e Cesáreas, 2970 cirurgias, entre pequenas médias e grandes, 
deu uma média, eu tinha globalizado, realmente esta correto, porque é média mensal, 
297 cirurgias foram feitas nesse período, mensalmente entre pequenas, médias e 
grandes, 6.300 exames laboratoriais, 3.136 outros exames e diagnósticos, como ultra-
som, raio X e outros, cento e vinte e uma transfusões mensais, transfusões sanguíneas, 
foram servidas no período, média mensal também, 12.056 refeições e foram lavadas 
em média mensal 26.300 Kgs de roupas, vinte e seis toneladas de roupas lavadas por 
mês; bom, os recursos disponíveis que nós temos hoje, e a gente gostaria de comentar, 
do estado do Rio Grande do Sul, através de convênios que o hospital fez, para 
estabelecimento de ações conjuntas objetivando elevar o padrão de qualidade no 
atendimento à Comunidade, em especial aos pacientes do SUS. Os valores são: R$ 
467.000,00 Conclusão Obra Centro Cirúrgico cujo edital de licitação foi publicado dia 08 
do mês de outubro, as propostas vão ser recebidas agora dia 03 de novembro, R$ 
160.000,00 para a Conclusão Obra Serviço de Terapia Renal substitutiva, R$ 
270.000,00 Reforma Adequação da Unidade de Nutrição e dietética e R$ 337.908,01 
para aquisição de equipamentos; bem, agora a gente gostaria, até por causa do tempo, 
a gente esta encaminhando uma forma assim bem rápida, os custos que o hospital tem 
para prestar esses atendimentos, então a gente separou esses custos de pacientes 
internados, que nós temos aqui um sub-total de R$ 4.891.575,00 ; o custo então, total 
de pacientes internados no período, e aqui agora vamos separar, isso aqui é no período 
de janeiro a junho acumulado, não é média mensal, é o valor total que o hospital teve 
de custos para pacientes internados, de janeiro a junho, R$  4.967.863,00 sendo que 
destes pacientes 68. cinco foram pacientes do SUS, 27.97 foram pacientes de outros 
convênios, e 3.53 foram particulares, perfazendo um universo de 100% dos pacientes 
atendidos, o que equivale dizer que o custo SUS mensal de pacientes internados então, 
o hospital teve, R$ 3.402.823,00 custos de outros convênios, pacientes de outros 
convênios, R$ 1.389.463,00 e custos particulares R$ 175.577,00 o que perfaz aquele 
valor total lá em cima de quatro milhões e poucos mil, ainda com relação a esses 
custos, agora temos custos de pacientes ambulatoriais, e aqui nós temos pacientes do 
ambulatório, da emergência, da endoscopia, da radiologia, de vários serviços que o 
hospital tem de diagnóstico, e também da parte da oncologia que é a quimioterapia e a 
hemodiálise, então a gente foi colocando ali separadamente para visualizar melhor, e 
nós temos lá em cima então os pacientes ambulatoriais, sem exames oitocentos e vinte 
e oito mil, com exames um milhão e quarenta e sete, tendo essa percentagem aqui, o 
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perfil é um pouco diferente, no ambulatório o SUS aumenta o índice de demanda de 
pacientes do SUS, enquanto lá internado era 68% em média aqui vai para sessenta e 
dois, cai um pouco os convênios e aumenta um pouco o particular, então esse é o perfil 
dos pacientes dos convênios, aqui são custos de serviços específicos, na onco 
seiscentos e oito mil, hemodiálise quinhentos e dois mil, perfazendo um total desses 
dois serviços de um milhão cento e onze, próxima, então ali agora nós somamos, o 
custo SUS mensal do laboratório, que é um milhão oitocentos e sessenta e seis, custo 
de outros convênios mensal duzentos e trinta e nove, custos particulares cinqüenta e 
dois, então o somatório dos custos do hospital, que hoje nós temos em média um 
milhão e pouco por mês, porque aqui são seis meses, vocês viram foi a sete milhões 
cento e poucos, então o total do custo geral do hospital, no período de seis meses foi 
sete milhões cento e vinte e seis, sendo que de acordo com a demanda, de acordo com 
os percentuais de cada convênio, tanto do SUS como outros convênios particulares, 
ficou assim, isso aqui é importante para vocês ver porque adiante a gente vai comentar 
essa apresentação, custo geral SUS mensal total, isso é custo total R$ 5.268.972,00 
custo de outros convênios total R$ 1.629.139,00 custo particulares R$ 228.403,00 isso 
foi feito as pressas, então de repente os números estão corretos, foram tirados dos 
balancetes e os balancetes são auditados por uma empresa fora do hospital, então 
esses valores aqui são do período, R$ 7.126.514,00 é o total, passa, o que agente fez 
agora? Então o valor dos custos total R$ 7.126.514,00 SUS 68.50, outros convênios 27, 
particulares três, então o valor do custo em real de cada convenio, SUS R$ 
5.268.972,14 outros convênios  R$ 1.629.139,16 particulares  R$ 228.402,68, total dos 
custos volta os sete milhões duzentos e vinte e cinco lá de cima, próximo, então agora 
aqui a gente tem uma analise da remuneração do SUS, porque o SUS remunera em 
relação ao custo que o hospital tem, custo SUS então, lá em cima, custo total 
ambulatório, conforme planilha, no ano de 2008, essa coluna 2008, essa 2009, então 
até junho estão ali os valores em cima, ambulatório mil oitocentos e sessenta e seis, 
internados três quatrocentos e dois, aqui estamos falando só em SUS, então deu um 
custo médio mensal, agora sim é mensal, trezentos e onze mais sessenta e sete, custo 
médio mensal do SUS no hospital, para o atendimento SUS do hospital, em todas as 
áreas, em todos os serviços, internados, hemodiálise, quimioterapia, serviços de 
cirurgia, UTI, tudo, custo médio mensal oitocentos e setenta e oito mil, o que o hospital 
recebe do SUS? Média mensal, ele recebe de internações no ambulatório, recebeu, três 
milhões cento e setenta e três, subvenções mensais no período ele recebeu mil 
quatrocentos e oitenta e cinco, nesse valor aqui, no período esta o cem mil que a 
prefeitura repassa para o hospital, repassou para o hospital mensalmente, uma 
subvenção de cem mil, que aqui já daria seiscentos mil, a diferença são subvenções 
que o hospital recebe, por ser um hospital filantrópico, hospital com emergência, 
hospital com UTI nível dois, então ele também tem alguns incentivos, por ser um 
hospital regional, então ele tem incentivos do ministério e esse ano também o hospital 
assinou alguns convênios com o estado, incentivo de saúde mental, caso da gestante, 
na área de traumatologia, então todos esses valores aqui no período, seis meses, deu 
um milhão quatrocentos e oitenta e cinco, total, a remuneração do SUS, independente 
da fonte e independente se é pagamento de prestação de serviços, ou incentivo que 
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para o hospital são recursos que entraram, quatro milhões seiscentos e cinqüenta e 
nove, remuneração média mensal setecentos e setenta e seis, se comparado com o 
custo médio mensal oitocentos e setenta e oito vocês vão ver que para cada cem reais 
que o hospital gastou ele recebeu só oitenta e oito, teve uma defasagem de 11.57, isso 
aqui inclusive, esses valores aqui, a gente tem informação dos outros hospitais 
também, tem muitos que tem esse valor aqui superior, o nosso, se nós tirarmos esses 
valores de subvenções e comparar só com as tabelas de remuneração o próprio 
ministério da saúde reconhece que o pagamento não vai além de 70%, que é aparte da 
remuneração dos serviços, não vai além dos 70%, aqui foi a88 porque é subvenções 
que o hospital tem do município, adiante, então aqui agente queria, num outro quadro 
colocar então a posição com relação aos outros convênios, então o hospital teve uma 
receita do SUS de quatro milhões seiscentos e cinqüenta e nove, um custo de cinco, 
teve um déficit de no período de seiscentos e nove mil, de convênios e particulares o 
hospital teve uma receita, vocês vêem, bem menor, de dois milhões trezentos e vinte, 
um custo de um milhão trezentos e oitenta e sete, o hospital teve uma rentabilidade de 
quatrocentos e sessenta e dois mil, vinte por cento praticamente de rentabilidade, que é 
uma rentabilidade considerando o negócio, o mercado, uma boa rentabilidade, então o 
hospital usou toda essa rentabilidade aqui, para tentar cobrir esse déficit, mesmo assim 
ficou um déficit de cento e quarenta e seis mil no período, uma média mensal em torno 
de vinte e cinco mil, aqui as subvenções, mensais que o hospital recebeu em 2007 uma 
média mensal do município de cem mil quatrocentos e setenta e cinco, em 2007, em 
2008 baixou para quarenta mil, em 2009 então até junho foi cem mil, agente não 
colocou aqui porque agente não sabe o ano todo como vai fechar, mas ao menos 
agente já tem, até junho tinha cem mil, que agente recebeu por mês, depois tem mais 
dois meses que saiu inclusive também um projeto aprovado nesta casa e agora a gente 
esta fazendo o saldo, bom, o que agente gostaria de colocar também é com relação a 
nossa necessidade do hospital, atualmente hoje para fechar nossas contas em torno de 
cem mil reais que agente precisaria por mês que era já o valor que o hospital recebia lá 
em 2007, para poder fechar essa assistência do SUS, o orçamento da prefeitura, o 
orçamento do município hoje, para vocês ter uma idéia, só do que representa cem mil 
no orçamento, de vinte e um milhões cento e setenta e seis, com as suplementações, e 
desse valor, doze milhões cento e trinta e três são transferências, são valores que são 
transferidos do ministério da saúde para o município, fundo afundo, e que não podem 
ser mexidos, esses valores são verbas especificas, são programas, tanto para PSFs, 
como para vigilância epidemiológica, para medicação, para alta complexidade, 
pagamento de internações, quer dizer, são específicos, doze milhões, e nove milhões 
são recursos próprios do município, são gerados pelo município em razão do seu 
orçamento, e desses nove milhões o que o hospital esta pleiteando então, esses cem 
mil por mês, que daria um milhão e duzentos, na verdade daria 13% sobre esse 
orçamento, então o hospital até entende que dentro do bolo de 100%, 13% se 
destinado para a saúde curativa, para ações de saúde curativa, não é nada de 
exagerado porque o município vai conseguir com o seu 87, agente sabe que esta 
apertado, o próprio presidente da casa já colocou antes, que esta todo mundo 
segurando, mas dentro do bolo então 87% ficaria para saúde curativa, ou melhor, para 
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saúde preventiva, para as ações publicas, consideradas prioritárias pelo município, de 
acordo com suas políticas então de saúde publica, e 13% que é uma fatia, que seria 
para o hospital, para a saúde curativa, então por isso que agente esta pleiteando esses 
cem mil por mês, para realmente o hospital se manter e não ter solução de 
continuidade, nós temos aqui também informações já e já recebemos a parte da 
documentação, mas não analisamos ainda, de municípios que tem convênios com o 
hospital, semelhante Carazinho, por exemplo, nós temos Erechim, já recebemos 
inclusive a cópia da lei, e o convenio aprovado pela câmara, em Erechim, o município 
de Erechim, e não só o município de Erechim, mas como toda região da AMAU, que é a 
região dos municípios do alto Uruguai, eles repassam para o hospital Santa Terezinha, 
que é o hospital que mantém os convênios do SUS um valor de trezentos e noventa 
reais por internação hospitalar, não é um valor fixo por unidade, mas pode ser mais ou 
menos internação, esse valor para nós representaria como o hospital tem em média 
quatrocentas internações por mês, quatrocentas autorizações de internação hospitalar, 
que são autorizadas pelo município, daria quatrocentos e sessenta mil praticamente, se 
fosse comparado essa equivalência lá de Erechim com nós, em torno de cento e 
sessenta mil, Lagoa vermelha também recebemos a lei municipal também, Lagoa 
Vermelha atualmente repassa cento e trinta e dois mil para o hospital por mês, para 
ajudar na manutenção do sistema único de saúde, e tem trinta e oito mil habitantes, diz 
o Senhor Muin, temos de Venâncio Aires também, que é uma outra região que agente 
contatou e também já recebemos a lei municipal, como agente recebeu tudo isso ai de 
quinta-feira ou sexta-feira para cá, a gente esta lendo os convênios e vendo a forma de 
repasse e também Venâncio Aires tem essa forma de repasse para também ajudar, 
então a grande maioria dos municípios hoje eles usam, se utilizam deste expediente 
justamente para ajudar os hospitais porque se for só com a tabela do SUS, se o hospital 
vai contar só com aquela remuneração da tabela do SUS do ministério, simplesmente 
não tem como realizar o serviço, porque tem algumas coisas que a tabela não 
contempla, como é o sobre aviso que o hospital hoje tem, além do plantão que o 
hospital tem, tem aquela disponibilidade medica, que é o trabalho deles, e que ficam a 
disposição para eventuais chamadas, isso tem um custo e a tabela não contempla isso, 
por isso esse suporte dos municípios é fundamental e sem o qual não tem como os 
hospitais se manter, então, até porque tinham me dito do tempo que inicialmente era 
curto, então a gente preparou alguma coisa, passar algumas informações e justificar 
porque desses pedidos do hospital, e a gente sabe que agora no mês de novembro vai 
vir o orçamento para a câmara, então agente já tem que trabalhar isso para o ano que 
vem; Presidente Vereador Leandro Adams; convidaria o Helio Lütz para sentar-se à 
mesa e passamos a palavra aos vereadores que queiram fazer alguma colocação, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, presidente Muin, Hélio, só para deixar claro o questionamento, para que 
haja concordância, se estou certo na minha analise, os repasses feitos pelo município 
até o momento foram seiscentos mil? Mais uma lei aprovada no mês, acho que de 
setembro ou outubro de duzentos mil, já foi repassado então são mais cem, então 
estaria faltando do executivo duzentos mil, e esses cem mil que estaria pendente?  
Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; nós estamos 
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trabalhando em cem mil por mês, então o que tem aprovado eram aqueles seiscentos 
mil, que foi repassado tudo, depois teve mais um projeto que veio para a casa de mais 
duzentos, que foi repassado cem, falta cem ainda, e daí nós ficaríamos com oitocentos; 
Vereador Gilnei Jarré; falta uma lei de duzentos, e mais o cem mil que estariam 
pleiteando junto a câmara, correto? Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho 
Senhor Hélio Lütz; não, estamos pleiteando mil e duzentos; Vereador Gilnei Jarré; 
seiscentos, mais duzentos, mais duzentos e mais cem, isso? Diretor do Hospital de 
Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; se a soma da mil e duzentos, esta certo; 
Vereador Gilnei Jarré; da mil e cem; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho 
Senhor Hélio Lütz; é mil e duzentos; Vereador Rudinei Brombilla; colega vereador; 
Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; cem mil por mês 
que o hospital esta pleiteando; Vereador Gilnei Jarré; bom, Hélio só para nós 
deixarmos claro e é uma sugestão que fica para que, não haja, de repente, uma reação 
isolada de algum vereador, como houve na legislatura passada, tanto por parte do 
Vereador Adroaldo De Carli como deste vereador, que também fez emenda para o 
hospital, a LDO já esta na casa, e acredito que não tem interesse do prefeito em 
resolver o problema do hospital, ele esta contemplando um milhão; Presidente do 
Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Muin; só lembrar  vereador, esses cem 
mil ao mês, cinqüenta mil repassado para sobre aviso dos médicos, dos cem mil, não é 
tudo para...para os senhores terem uma idéia, cem mil não é tudo para o hospital, não é 
para nosso capital, cinqüenta mil reais, o Doutor esta ai, cinqüenta mil reais 
repassados, mensais, para o sobre aviso dos médicos, alem dos cinqüenta mil, ainda 
de outros cinqüenta mil repassamos nas outras, sobre aviso de outras áreas, também, 
não é tudo para o hospital, para os senhores terem idéia, não vai dizer que cem mil todo 
é para o hospital, não é; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio 
Lütz; porque a responsabilidade é do hospital; Vereador Gilnei Jarré; resumindo vai 
parar no hospital, o rateio vocês sabem como fazer, como sempre souberam; 
Presidente do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Muin; esse dinheiro não 
fica na nossa mão, tem que repassar; Vereador Gilnei Jarré; para terminar, então, nós 
temos previstos na LDO um milhão, com certeza nós vamos chegar em dez meses e 
vamos estar na mesma penúria de sempre, então para que não haja ações isoladas 
dentro da câmara, fica uma proposta para todos os vereadores, já que estamos com a 
LDO na nossa casa, para com que aumentamos em mais quinhentos mil, para com que 
passamos o ano que vem um milhão e meio para o hospital, que ai vai suprir essa 
necessidade que hoje tem um déficit de vinte e cinco, há doze meses são trezentos, 
sem mil por mês é um milhão e duzentos, daria um milhão e meio, sabendo que de 
repente não vai concluir o ano de 2010, então eu deixo essa sugestão inclusive para os 
vereadores, para que nós façamos uma emenda, todos os vereadores para que não 
haja problema com o executivo, e para que nós não tenhamos lá no mês de outubro 
essa nova história com o hospital, e sabendo que o hospital tem essa necessidade, que 
já esta apresentando essa necessidade no ano de 2009, então fica essa sugestão para 
com que nós possamos realmente de repente chegar no ano de 2010 e não ouvir falar 
em problema financeiro do hospital, obrigado Senhor Presidente; Vereador Rudinei 
Brombilla; um aparte; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei 
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Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; colegas vereadores, presidente Muin, diretor 
Hélio Lütz, a gente sabe do empenho que a direção do HCC tem e o compromisso 
perante a comunidade, a questão que o colega Vereador Gilnei Jarré levantou em 
termo de valores, foi repassado seiscentos mil para o hospital, veio mais duzentos mil, 
foi repassado acho que há trinta dias atrás cem mil, e no dia de hoje, até o colega 
Vereador Elbio Esteve entrou em contato comigo, a prefeitura fez o repasse de mais 
cem mil reais, que daria oitocentos mil, e o compromisso com o HCC assumido pelo 
executivo municipal, seria de um milhão no ano de 2009, ou seja, além desses valores, 
eu tenho alguns dados que eu também fiz um levantamento, que a prefeitura repassa 
mais trinta mil reais mensal das AIH – autorizações de internação hospitalar, que da 
uma média de trezentos, excedentes, dá uma média de trezentos e sessenta mil ano, 
então, e mais cem mil que foi repassado das cirurgias eletivas, que esta em andamento, 
só estou falando os valores que o executivo, dinheiro que sai dos cofres públicos, da 
prefeitura para o HCC, sei que as cirurgias eletivas são um caso a parte dos valores 
para os custos do hospital, e mais esse que surgiu esse ano também, que foi um fato 
que veio de ultima hora, que assustou a comunidade que foi da gripe A, que teve uma 
área de isolamento, os custos desses profissionais em parceria com o hospital também 
foi feito pela prefeitura municipal, então se tu somar todos esses valores, eu tenho um 
dado aqui que dá um milhão quinhentos e sessenta reais, da prefeitura para o hospital; 
Presidente Vereador Leandro Adams; só um minutinho Hélio, Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; só para complementar por favor, semana passada; Diretor do 
Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; eu queria colocar o seguinte, 
o cem mil das cirurgias, por exemplo, foram compradas as cirurgias, cirurgias eletivas, 
até porque é uma preocupação muito grande do hospital, dos médicos também, e vai 
passar a ser de todos nós, Senhores Vereadores também, nós estamos com trezentas 
e cinqüenta cirurgias eletivas que agente chama de eletivas, que depois o medico pode 
denominar que tipo de cirurgia é essa, com menos ou mais sofrimento, mas e uma 
cirurgia que tem que ser feita, que elas estão fora dos tetos, fora dos limites, então é 
cem mil, foram cirurgias que foram compradas do hospital e do corpo clinico, dos 
anestesistas e dos médicos, serviços que foram comprados, com relação desses trinta 
mil por mês, eu não falei porque ia ficar uma situação assim, até mais complicada, 
porque o hospital em 2008, o hospital internou novecentas e sessenta e cinco pessoas, 
sem poder cobrar nenhum real, nem no município e nem no ministério, e o hospital teve 
que internar porque o paciente vai lá, o médico manda internar, o hospital não tem 
como mandar embora, mas em 2008 foram novecentas e sessenta e cinco internações, 
que é uma média de quinhentos reais que o hospital recebe, daria em torno de 
quatrocentos e cinqüenta mil, que o hospital não recebeu, esta tentando receber e 
desses ai o hospital recebeu cento e vinte mil, por conta, porque trinta mil por mês, ele 
recebeu a partir de setembro do ano passado, setembro, outubro, novembro, dezembro, 
então nessas novecentas e sessenta e cinco internações, que daria em torno de 
quatrocentos e cinquenta, recebeu cento e vinte mil, então mais trezentos mil por conta 
do déficit, e desse ano, o hospital já fez mais setecentas internações até agosto, por 
conta desses trinta mil mensais, que é uma ajuda, mas o hospital e o município tem que 
encontrar alguma forma de adequar esses números, para que o hospital não fique todo 
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mês fazendo esse numero tão grande de internações, sem poder cobrar tanto do 
ministério, nem no ministério e nem no município, então são mil e seiscentas 
internações de janeiro de 2008 até agora, que estão lá todas as contas e o hospital 
pediu para serem auditadas, para o município auditar, para que a gente, até pensando 
numa ação contra o ministério cobrar isso ai, porque elas estão acima do teto e nós não 
podemos cobrar; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; para concluir, seria então Hélio, cem mil por mês, certo? Daria 
duzentos mil por mês, perdão, faltariam duzentos mil até o final do ano, dez dias atrás, 
o Dr. Pedro, secretário da saúde, chamou a comissão da saúde e fez uma proposta, 
que se acamara se comprometesse com cem mil, ele arrumaria com o Aylton os outros 
cem mil, desde que a câmara pagasse novembro, pagasse primeiro e ele ficaria para 
pagar dezembro, essa foi uma proposta que eu até nós conversamos com o presidente; 
Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; sim, foi levado 
pela comissão; Vereador Elbio Esteve; o pessoal aceitou, ele chamou a comissão e 
nos fez essa proposta, que o Aylton faria isso; Vereadora Sandra Citolin; e só foi por 
esse acordo, conversamos com o presidente, se havia possibilidade da câmara fazer 
essa parceria, e só por esse motivo, porque houve também uma conversação do 
hospital, do prefeito, da secretaria da saúde, e da câmara legislativa que retornaram as 
cirurgias eletivas, a remarcação das cirurgias eletivas, não é isso Hélio? Eu só quero 
fazer uma colocação, em relação aos valores que estão sendo pleiteados, para o ano 
que vem a gente não pode esquecer que esta vindo um recurso para uma ampliação de 
ala, esta ampliando-se a ala psiquiátrica também, além disso o hospital da Unimed 
deverá começar o seu funcionamento, isso reduziria também os convênios, ficando o 
hospital com a maior parte pelo SUS; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho 
Senhor Hélio Lütz; vai aumentar; Vereadora Sandra Citolin; então é louvável a 
colocação do Vereador Gilnei Jarré, em que nós todos , em que agente tenha esse 
olhar em relação ao hospital de uma forma diferente, para que agente não fique 
realmente cada um colocando um pouquinho, se pense a questão da saúde, e a 
questão do que vai aumentar para o ano que vem, então os mil e duzentos para o ano 
que vem já não vai chegar; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio 
Grandó; Vereador Eugênio Grandó; no meu entendimento, o que eu consegui 
entender até o momento, pela experiência que eu tive enquanto administração é que o 
hospital há muito tempo vem trabalhando com sobras, as EAHs a mais, completa o teto 
de EAH, essa sobra de EAH gera a questão de toda a divida do HCC, por isso o 
coaduno com a posição do Vereador Grandó, com a Vereadora Sandra Citolin, acho 
que nós teríamos que trabalhar com números reais, é um milhão e meio que se faz 
necessário, é um milhão e meio que nós temos que destinar ao hospital, até porque 
vivemos todos na mesma comunidade, e como membro da comunidade nunca ouvi 
falar, nunca tive um exemplo de má gestão com a questão do recurso que vai para o 
hospital, ele vai para o hospital é empregado dentro do hospital, então não é um saco 
sem fundo, eu acho que temos, é importante à medicina preventiva, mas o final, o cabo, 
onde é que se resolve a questão medicina, a questão saúde, é no HCC, eu acho que 
temos que primar por uma resolução da questão do HCC, não adianta todo ano 
empurrar com a barriga como o Vereador Gilnei Jarré colocou, nós temos que resolver, 
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então o que eu peço a direção do hospital? Um número exato, um numero exato para a 
gente trabalhar em cima de um numero exato, tentar construir um consenso, entre os 
dez vereadores, levar esse consenso até o executivo municipal, para que esse número 
exato passe a ser aplicado a partir do exercício que vem; Vereador Rudinei Brombilla; 
só para, Hélio, só para te colocar assim, esse valor que eu falei, acho que a 
administração, todas as pessoas que são comprometidas com a sociedade, sempre 
estão ajudando o hospital, só quis colocar para você, Muin, que é o presidente, esse 
recurso de um milhão quinhentos e sessenta, seja para cirurgias eletivas ou não, as AIH 
saem dos cofres públicos do executivo, da prefeitura, para o HCC, então o que de 
repente poderia sugerir aqui, até para os colegas vereadores, que esta na LDO um 
milhão de reais para 2010, então, nós, podemos fazer, conversando com o executivo, 
conforme o Vereador Gilnei Jarré colocou, um milhão e quinhentos, como dividir esse 
valor, duzentos e cinqüenta do executivo, e duzentos e cinqüenta, de repente a câmara 
para o ano que vem, sempre tem sobra que a câmara tem que devolver esses valores 
para a prefeitura, também de repente faz e repassa para o hospital, faz um meio termo 
também, sugestão;  Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio 
Lütz; o objetivo maior que agente esta colocando agora é tentar fechar esse ano, que 
esse ano estamos com alguns percalços, que não esta bem definido, e com certeza a 
gente vai ter que se reunir agora, próximo mês de novembro, quando vem o orçamento 
para cá, para a gente, como pediu muito bem o doutor Grandó, colocando os valores 
previstos por lei, esse valores mudam muito, são muito mutáveis assim, porque de 
repente sai um dissídio, você sabe que cinqüenta por cento dos custos lá do hospital 
praticamente é com pessoal, porque são quatrocentos funcionários, vinte e quatro horas 
gente trabalhando,quem tem empresa que sabe que o horário noturno, adicional 
noturno ele é bastante pesado, e de repente sai um dissídio, isso é custo, é custo de 
medicamento, sai lá, então é uma coisa que a gente tem que ir conversando, mas o 
objetivo maior é realmente fechar esse ano, porque a gente não tem ainda contemplado 
esse valor de um milhão e duzentos para agente fechar as nossas contas; Presidente 
Vereador Leandro Adams; bom, eu acho que a nossa reunião, acho que da para 
deixar como pré estabelecido que o hospital vai trazer esse numero exato para o ano 
que vem; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; com 
certeza; Presidente Vereador Leandro Adams; nós estamos com a emenda na 
agulha aqui para votar, então o hospital trazer esse numero exato, e quanto a esses 
cem mil, se todos os colegas vereadores concordam, esse esta no banco, esta no 
caixa, da para fazer o repasse instantâneo, a câmara tem esse recurso, e nós já 
estávamos prevendo isso, então nós devemos durante essa semana, reunir os dez 
vereadores, essa semana esta meio curta porque tem o feriado, mas na outra já 
podemos fazer a lei, se o executivo assim quiser, não é Vereador Rudi, eu acho que 
sim, então no inicio de novembro nós podemos disponibilizar esse recurso se todos os 
vereadores concordarem, então eu passo a palavra para as considerações finais ao 
Hélio, ou ao Muin; Vereador Gilnei Jarré; só para informação para nós vereadores, há 
poucos meses, acho que foi no mês passado, nós tivemos um projeto de lei aprovado 
de um repasse no valor de trezentos mil reais para aquela construção da ala da 
drogadição, teria como nos informar se algum recurso desses trezentos mil já foi 
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passado para o hospital? Ou até agora....como é que esta essa situação; Diretor do 
Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; não foi passado nada ainda, 
na verdade é o seguinte, esse projeto a gente combinou lá com o executivo, que a 
gente só ia aceitar, não adianta ficar com o dinheiro lá e ficar na conta, que eu ia aceitar 
quando o projeto estivesse aprovado pela vigilância sanitária, porque todos esses 
projetos na área da saúde, estabelecimento na área da saúde, ele depende de uma 
aprovação da vigilância sanitária em Porto Alegre, e esse projeto foi encaminhado pelo 
setor de engenharia do município que é quem elaborou o projeto, memorial descritivo, 
plantas arquitetônicas, plantas complementares, projetos complementares, foram 
encaminhados para a coordenadoria de Passo Fundo, Doutor Dalmaso, e depois para 
Porto Alegre onde ele vai receber o parecer final, quando for aprovado, enquanto não 
for aprovado, nós ainda não recebemos, em resposta atua pergunta o hospital ainda 
não recebeu nada; Vereador Gilnei Jarré; uma sugestão de que os meses estão ai, o 
ano que vem, final do ano, o orçamento termina, inclusive os recursos, e não soubemos 
que no ano que vem vai ter esse recurso disponível na câmara de vereadores, então 
acredito que de repente deveria voltar ater um entendimento com o executivo, e esse 
dinheiro esta lá na conta disponível, mesmo sendo para execução da obra no ano que 
vem; Vereador Paulino de Moura; Senhor Helio, eu só gostaria, porque eu estava 
nessa reunião, participei das reuniões, o governo do estado se comprometeu em fazer 
um projeto de passar trezentos mil reais para o hospital, ficou condicionado naquela 
reunião de que o dinheiro da câmara só seria usado se o governo do estado 
repassasse os trezentos mil, ficou condicionado isso lá, nós, na ânsia de querer ajudar, 
nós aprovamos o valor de trezentos mil para que vá para o hospital, eu penso a mesma 
coisa que o Vereador Gilnei Jarré, esse recurso ele foi votado, foi autorizado, só que ele 
vai poder gastar o que o governo do estado repassar, então eu sugiro também que esse 
recurso passe para uma conta especifica para a construção onde esse valor vai estar lá 
esperando o valor do estado, porque nós temos que também pensar que o estado se 
comprometeu, nós também temos que pensar que o ante federado também tem que 
fazer sua parte no hospital, que é pagar as AIHs, que é resolver o problema do hospital 
também, então eu acho assim, a minha sugestão é a mesma que o Vereador Gilnei 
Jarré, que o ano que vem, não sabe quem será o presidente, quem não será, e poderá 
não ter o recurso, e não vai ter, poderá ter quinze vereadores aqui, uma posição para o 
Vereador Rudi, não pode, essa câmara assumir um valor a mais porque não sabe quem 
vai ser o presidente, se o presidente próximo não quiser, e daí? Então eu só peço isso, 
mesma coisa, minha preocupação, com certeza o recurso esta lá, porque é um recurso 
que nós deixamos de gastar, mas que vá para uma conta especifica para que quando 
vier o outro recurso poder gastar, se não vocês vão perder os trezentos mil, obrigado; 
Vereador Rudinei Brombilla; só da um aparte, só complementar aqui, o projeto de lei 
foi aprovado pela câmara, só que o legislativo não repassou ainda para o executivo 
esse valor de trezentos mil, foi a informação que eu tenho do presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi, não é o executivo que repassa, não é o 
legislativo, é o executivo que não manda para cá; Vereador Paulino de Moura; nós 
deixamos de gastar, o executivo tem o recurso lá, tem que, é isso ai; Vereadora 
Sandra Citolin; um aparte; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra 



 26 

Citolin; Vereadora Sandra Citolin; presidente, eu só gostaria de esclarecer Vereador 
Paulino de Moura, o seguinte, o mesmo procedimento que o estado ainda não liberou, a 
comissão de saúde tem acompanhado semanalmente, se já entrou, se não entrou, a 
questão que não foi liberado ainda, é justamente porque esta esperando o parecer da 
ANVISA, então todo processo, todo projeto, já esta lá aguardando o parecer técnico da  
ANVISA, para liberar esse recurso de trezentos mil do estado, em relação aos trezentos 
mil da câmara, o que me foi passado essa semana é que nós estávamos recebendo 
esse valor, não tinha sido retirado do nosso valor, pelo executivo, esse valor de 
trezentos mil, então, como nós estamos no mês de outubro, tem novembro e dezembro, 
há uma substituição de rubrica, e de repente chegaremos lá no próximo ano como o 
senhor mesmo disse, talvez as prioridades sejam outras, mas no momento, do que nós, 
os dez vereadores, estão acompanhando juntamente com o executivo municipal, 
juntamente com o hospital, com o secretario da saúde, cada um de nós esta correndo 
para fazer a sua parte, então não vamos pecar nesses detalhes de não honrar aquilo 
que foi acordado; Vereador Paulino de Moura; me desculpe, mas eu tenho que falar 
para a Vereadora Sandra Citolin, que os governos tanto federais e estaduais, eles se 
comprometem com um monte de coisas, mas não cumprem os seus orçamentos, como 
nós soubemos disso, eu também tenho uma creche que eu gostaria que saísse esse 
ano, não vai sair, então o compromisso que a vossa excelência assumiu, naquele dia lá, 
de que a senhora através do secretario Omar Terra, liberaria esse recurso, e o meu 
receio tio Hélio, Muin e colegas, é de que esse recurso também não venha até o final do 
ano, porque nós soubemos, não precisa projeto nenhum, nós soubemos como é que 
funciona, então desculpa eu discordar de vossa excelência, eu entendo que agora nós 
já estamos (impossível transcrever); Vereadora Sandra Citolin; na reta final; Vereador 
Paulino de Moura; nós temos que chegar, vossa excelência tem que ir até o secretario 
Osmar terra e exigir que nem nós estamos cumprindo com o hospital, o executivo vai 
cumprir, que ele repasse até o final do ano esse recurso, depois se faz projeto, vai para 
uma conta especifica, e se resolve a situação, obrigado; Diretor do Hospital de 
Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; eu vou fazer uma pergunta, até para ficar 
bem transparente essa leitura que estou tentando fazer, é o seguinte, vocês estão 
sugerindo que o hospital gestione junto ao município para receber esses trezentos mil, 
ponha numa conta especial, porque eu não posso, já disse, o hospital não pode iniciar a 
construção sem estar o parecer da vigilância e que fique numa conta especial lá 
aguardando esse parecer? É isso? Vereador Eugênio Grandó; exatamente, por dois 
motivos; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; então 
assim será feito; Vereador Eugênio Grandó; por dois motivos básicos, um técnico, 
contábil, que vai virar o exercício, ou você leva esses trezentos mil até o caixa do 
hospital e pode até deixar reservado, ou essa aprovação, todo esse movimento que foi 
feito para repasse dos trezentos mil morre nesse exercício, ele tem que ser passado 
nesse exercício; Diretor do Hospital de Caridade de Carazinho Senhor Hélio Lütz; 
obrigado pela sugestão; Vereador Eugênio Grandó; outra situação, é que de repente 
não aconteça o que acontece com averba, por exemplo como o Vereador Paulino de 
Moura colocou, que era para vir esse ano e não veio, então bota também o executivo 
num compromisso de cumprir a sua parte no acordo, de repassar o que tem que 
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repassar, você amarra a situação em beneficio do hospital, são esses dois motivos que 
eu acho que o dinheiro tinha que ir para uma conta especial; Vereador Paulino de 
Moura; e o próprio estado vai se obrigar, sabendo que o município, a Vereadora 
Sandra Citolin vai interceder, que o município já colocou a disponibilidade trezentos mil, 
então o estado vai se obrigar a buscar esses trezentos mil para que a coisa não fique a 
ver navios; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Paulino de Moura, a sua preocupação 
é a minha preocupação, mas quero lhe dizer assim, estou em contato semanalmente 
com o secretario  e existe essa confiança, é lógico que a certeza só depois que o 
dinheiro estiver ali, mas existe essa confiança de que esses trezentos mil será 
acordado, ate porque o próprio secretário deu a palavra ao ministério publico, ele não 
deu a mim, e a nós, a palavra dele foi ao ministério publico, de que ele estaria 
repassando esses trezentos mil reais; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; com relação ao hospital, queria deixar 
bem claro que tudo que a direção do hospital esta fazendo é uma coisa muito 
importante, ela sempre se preocupou em não diminuir a qualidade, o atendimento dos 
usuários da população em si, como também deixar bem claro que a falta de recursos 
ela não pode investir, não pode investir na hotelaria, não pode investir na qualificação 
dos seus profissionais que trabalham dentro do hospital, e também tem uma outra 
coisa, os médicos também estão fazendo sua parte existe agora uma comissão, temos 
que mudar um pouco a mentalidade, acho que fazer com que os colegas tenham a 
maior participação dentro das decisões de fazer com que ocorram uma melhoria no 
atendimento e redução de custos no hospital, então todo mundo, isso é um esforço 
conjunto, nós aqui, tentando na LDO, o hospital fazendo, os médicos, os funcionários, 
todo mundo para que o hospital saia ganhando com isso; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
somente para encerrar, todo mundo já falou, falaram muito bem, nós, o Hélio sabe, a 
gente esta aqui há muito tempo vereador desta casa, que nunca na história do hospital, 
nunca esse poder ajudou tanto como agora, vocês devem saber disso, os mandatos 
passados, dois mandatos passados da câmara aqui, que no passado não era assim 
vocês sabiam disso, então acamara tem ajudado, os médicos tem ajudado, e não 
poderia ser diferente, não poderia ser diferente, o único hospital que nós temos, temos 
que zelar por ele, nós homens do povo, e o Jarré falou muito bem, eu acho que tem que 
sair uma emenda que cubra todo esse valor que vocês vão usar, também esta no final 
do orçamento, como falou o Eugenio, tem que pegar esse dinheiro e deixar lá, é o final 
do orçamento de um ano, se vocês não pegarem esse dinheiro não sei se o ano que 
vem vai ter, então peguem, nós aprovamos, com relação aos cem mil que faltam o 
Leandro já falou que...nunca vi, eu tenho que parabenizar você Leandro também, esta 
sempre disposto a ajudar, que não são todos os presidentes que gostam de fazer isso, 
eu já vi presidentes que tinham sobra para devolver, e procuraram investir em ruas, na 
historia, o Jarré deve se lembrar, e o Alemão, que teve um presidente aqui que disse, 
não, não vou ajudar, nós em uma reunião, eu quero investir em ruas, em casa, eu 
prefiro investir em saúde, era só isso; Presidente Vereador Leandro Adams: então 
podemos deliberar o seguinte senhor Hélio, que peguem os trezentos mil e botem 
dormir na conta lá, botem aplicar o quanto antes, consigam esse numero para o ano 
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que vem para nós botar na LDO, em duas semanas nós provavelmente vamos levar a 
lei do prefeito dos outros cem mil que esta faltando, então sendo isso convido aos 
vereadores para se despedir do presidente e do diretor Hélio Lütz, convido aos lideres 
de bancada para receber o nosso colega Rudimar Vargas Barcelos, peço a senhora 
secretaria que proceda a leitura de um breve currículo do funcionário desta casa, o 
senhor Rudimar Vargas Barcelos, o qual será homenageado como funcionário destaque 
do poder legislativo; Secretária Vereadora Sandra Citolin;  RUDIMAR V ARGAS 
BARCELLOS, nasceu em Carazinho em 13 de março, é filho de José Oliveira Barcellos 
e de Alzira Vargas Barcellos, sua formação é de Técnico em Contabilidade. Iniciou suas 
atividades na Câmara de Vereadores em 02 de março de 1977 como contratado e no 
mesmo ano em 13 de dezembro de 1977 foi nomeado como concursado na função de 
escriturário, passando para oficial administrativo, depois para oficial legislativo e 
atualmente exerce o cargo de assessor legislativo. Seu Rudi como é carinhosamente 
chamado por todos nesta casa, esta sendo agraciado com o titulo de Funcionário 
Destaque do poder legislativo com muito merecimento não só pelos mais de 30 anos de 
trabalhos mas também como exemplo de servidor em todos os aspectos, competente, 
honesto, leal, discreto e corretíssimo em suas atitudes, sempre colaborando para o bom 
funcionamento desta Casa, é conhecido como "Biblioteca Ambulante" pelo seu 
conhecimento e sua memória com relação aos fatos e acontecimentos que envolvem a 
historia da Câmara e conseqüentemente a historia do município. Pela sua dedicação e 
empenho na valorização deste poder, nada mais justo que prestemos ao Seu Rudi esta 
homenagem; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao Vereador Felipe Sálvia 
fazer o uso da palavra e a entrega do certificado Funcionário Destaque ao Senhor Rudi; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, senhores vereadores, como autor da 
Resolução que criou a promoção intitulada “Funcionário Destaque da Câmara Municipal 
de Carazinho”, com o objetivo principal de valorizar o bom funcionário, aquele que se 
destaca pelo trabalho desenvolvido com dedicação, esmero e competência, venho a 
esta tribuna orgulhoso de poder homenagear alguém que tem todos os merecimentos 
possíveis para ser o primeiro homenageado, o primeiro a integrar a Galeria dos 
Funcionários destaques desta Casa. Pensando justamente desta forma é que não 
poderia me privar de, nesta primeira edição, indicar o servidor Rudimar Vargas 
Barcellos para receber esta homenagem, que é até pouco justa, se considerarmos a 
importância deste servidor para todos os Vereadores que por aqui passaram deste 
1977, ano em que o nosso amigo Rudi iniciou seus trabalhos nesta Casa Legislativa, e 
principalmente para os colegas que teve e que hoje tem. O Rudi é um exemplo, um 
funcionário exemplar, correto, discreto, honesto, amigo, sem falar no seu conhecimento 
sobre as leis, projetos e demais documentos, datas, que estão arquivados em sua 
memória, o Rudi é a nossa Biblioteca ambulante. Rudi pode ter a certeza de que é um 
orgulho para nós contarmos com um servidor como você, como vereador, e 
principalmente como presidente, que fui e que sei que o seu conhecimento ao inicio de 
um mandato foi fundamental para o perfeito andamento de nossa Casa. Espero 
sinceramente que outros servidores possam se espelhar em você, para que esta Casa 
possa ter o brilho que o povo espera dos vereadores eleitos para os representarem. 
Rudimar, receba através destes seus amigos vereadores o abraço de muitas pessoas, 
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autoridades, vereadores, ex-vereadores, funcionários e ex-funcionários que se 
congratulam junto a você. Parabéns Rudi, popular Barcelão, Senhor Presidente, 
somente para colocar para mim ser justo, esse meu requerimento indicando o Rudi, não 
foi só meu, foi de todos os vereadores desta casa, então não esta somente eu, Felipe 
Sálvia, homenageando ele, são todos os vereadores; Presidente Vereador Leandro 
Adams; passamos apalavra para o nosso colega destaque; Servidor Rudimar Vargas 
Barcellos; Ilustríssimo Presidente do Legislativo, Vereador Leandro Adams; Senhora 
Secretária da Casa Vereadora Sandra Citolin; Senhores Vereadores das mais diversas 
bancadas; Distinto público aqui presente; Imprensa que está fazendo a cobertura desta 
reunião; Desejo agradecer a presença de meus familiares aqui nesta Casa, minha mãe 
Alzira e, minha irmã Marisa, Caros Servidores da Casa. Senhor Presidente: Esta 
homenagem que me está sendo prestada neste momento, creio eu que ela está sendo 
feita mais por bondade dos senhores vereadores e da senhora vereadora do que por 
merecimento deste servidor. Gostaria de dizer que iniciei minhas atividades neste Poder 
Legislativo no mês de março de 1977 a convite do ex-vereador e ex-presidente desta 
Casa José Maria Medeiros, sendo que no mês de novembro prestei concurso público e 
fui nomeado para o cargo de escriturário no dia 13 de dezembro de 1977 e aqui 
permaneço, sendo que hoje me encontro em laudo médico pericial. Quando cheguei a 
esta Casa, encontrei um quadro de servidores bastante reduzido, sendo que existiam 
dois servidores efetivos, uma servente e mais o diretor de expediente, sendo que os 
vereadores eram em número de 15. Mais tarde optou-se por criar cargos em comissão, 
elevando-se então com o passar do tempo o número de servidores. Devo registrar que 
a Câmara trabalhou de 1977 a 2004, portanto 27 anos, sem realizar concurso público. 
Realizado o concurso em 2004, já em 2005 assumiram os novos servidores e aí dividiu-
se mais as tarefas do dia a dia, já que encontrava-me somente eu no quadro efetivo, 
pois os outros dois requereram aposentadoria, passando, portanto, a existir um maior 
equilíbrio entre o número de cargos em comissão e o número de cargos efetivos, logo 
após outros concursos foram realizados sendo que agora no meu modo de ver a 
Câmara funciona a contento. Devo dizer que muitos vereadores neste período 
passaram por esta Casa e deixaram aqui o seu nome registrado na história, aos quais 
acompanhei e acompanho os seus trabalhos em prol da comunidade carazinhense. 
Senhor Presidente, gostaria de dividir esta homenagem com os demais servidores da 
Casa, acreditando que no ano que vem outro servidor ou servidora possam estar aqui 
no meu lugar, recebendo esta distinção, já que muitos fazem por merecê-Ia. Gostaria 
também de agradecer as palavras do Vereador Felipe Sálvia, dizer que acompanho o 
seu trabalho desde 1989, quando vossa excelência foi vereador constituinte e integrou 
a assembléia municipal constituinte que elaborou a nova lei orgânica do município, 
desde lá venho acompanhando o seu trabalho, e agradecer todos os demais 
vereadores que aprovaram esse projeto do Vereador Felipe Sálvia, e que agora, pode 
todos os anos premiar os funcionários desta casa com essa distinção, deixo aqui o meu 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao primeiro vice-
presidente para assumir os trabalhos por alguns momentos; Vereador Eugênio 
Grandó; me permite o uso da tribuna por alguns momentos; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; pois não Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhor 
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Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, quebrando o protocolo da casa, 
em noite de homenagem, gostaria de homenagear o Vereador Gilnei Jarré e o Vereador 
Felipe Sálvia, que foram agraciados há poucos dias com a medalha inconfidente, esta 
aqui a medalha que os dois ganharam apesar de qualquer diferença que exista entre 
nós vereadores, ninguém chega aqui por acaso, ninguém tem seis mandatos por acaso, 
ninguém tem dois mandatos por acaso, então eu acho que é bom nos orgulharmos da 
gente, a qualidade das pessoas se sobre-sai nas urnas, quem chega aqui, chega com 
mérito, então eu queria deixar em nome dos outros colegas, dos vereadores, uma 
homenagem para vocês, e que acho que quando um vereador ganha um premio dessa 
qualidade, um premio sério, tem que ser divulgado, que nós estamos aqui para 
trabalhar pela comunidade, isso aqui na verdade é um fruto do trabalho de vocês, do 
dia a dia que vocês conquistaram, então deixo a minha homenagem em nome dos 
demais colegas a vocês dois, obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
agradecemos as palavras o Vereador Eugênio Grandó e devolvemos os trabalhos ao 
Presidente Vereador Leandro Adams; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem 
do dia, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções e 
projetos; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Rudinei Brombilla; 
Vereador Rudinei Brombilla; gostaria de fazer uma solicitação verbal para que as 
moções e os requerimentos fossem votados em bloco; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Rudinei Brombilla, para 
moções e requerimentos, votação em bloco, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, requerimentos, convido a Senhora Secretária para 
fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos 
de pesar e pedido de informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 04 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 07 Vereador Estevão De 
Loreno – PP; nº 08 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 10 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Paulino de Moura – PTB; n º 12 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 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 alguns trabalhos que julgamos interessantes até divulgá-los, que 
estamos chegando até o final do ano, e vergonhosamente estamos com as nossas 
sinalizações, as passagens dos trilhos dos trens sem nenhum sinalização, então 
entramos pedindo para América latina logística para com que efetue essa sinalização 
que devido as festas do final de ano alegra um pouco aos visitantes do nosso 
município, uma bela pintura, uma sinalização, com certeza a segurança dessas 
pessoas que irão passar junto a esses trilhos de trem, também fizemos alguns pedidos 
de informação onde estamos preocupados com a área de educação que recebemos 
algumas reclamações de que não há mais merenda escolar nas escolas, então estamos 
solicitando ao conselho municipal de alimentação escolar, para que nos informe de que 
forma estão procedendo, o que esta acontecendo, e onde esta parando a nossa 
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alimentação que vem do governo estadual, inclusive a justificação dos recursos 
oriundos do governo do estado, também solicitamos informações no que se refere a um 
anuncio feito nos órgãos de imprensa relacionados com o fechamento de algumas 
unidades de ESFS nos bairros, preocupação nossa de principalmente de como os 
moradores irão ser atendidos no momento do fechamento dessas unidades, queremos 
saber os critérios que a administração ira usar para o fechamento, de que forma irão 
justificar o recurso que não irá mais vir do governo federal, porque esses são recursos 
específicos, do programa dos ESFS e também preocupados com os funcionários que 
estão com a sua estabilidade, funcionários esse que não sabem se terão um bom natal, 
um bom final do ano, enfim, inclusive salários, então essa é a nossa principal 
preocupação em relação aos moradores e funcionários existentes nos ESFS dos 
bairros, também fizemos e aproveitando a oportunidade de acordo entre os vereadores, 
quando não se tem oportunidade de falar no grande expediente, nós falamos de 
algumas indicações que fizemos, nós estamos solicitando ao executivo municipal que 
mande essa casa legislativa, como já é de promessa do governo, a reclassificação 
funcional do quadro de pessoal do município, mas que seja uma reclassificação total, 
que inclua inativos, aposentados, inclusive o quadro de professores do município, 
estamos fazendo essa colocação porque em janeiro de 2009 nós já fizemos uma 
solicitação, onde que se fizesse uma reclassificação em função dos padrões existentes, 
alguns padrões que estavam defasados, e alguns funcionários que não recebiam nem 
sequer o salário  mínimo federal, e tivemos a informação de que esses quadros 
separados, e tivemos a visita de um quadro de pessoas, os escriturários, na tarde de 
hoje, que também estariam ficando fora dessa proposta do governo, então quero de 
antemão antecipar a nossa preocupação e dizer para o executivo municipal, que se não 
for uma reclassificação total, nem mande para essa casa que terá nossa rejeição, 
principalmente da nossa bancada, pois não Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; um aparte colega vereador, importante essa tua preocupação já que em oito 
anos não ocorreu essa preocupação, eu quero colocar o seguinte, que o prefeito Aylton 
já pediu a secretaria de administração, a contabilidade também, para elaborar o projeto, 
fazer os cálculos e até o mês de novembro esta chegando aqui na casa o projeto, 
novembro, dezembro, de reclassificação dos funcionários, importante salientar também 
que nós aqui na casa aprovamos no inicio do ano também um projeto onde servidores 
recebiam duzentos e noventa e nove reais, hoje alterou o padrão estão recebendo 
trezentos e setenta e dois reais que não é o valor ideal, seria no mínimo um salário 
mínimo, mas também ele esta estudando essa possibilidade ai de também fazer essa 
mudança de padrão para que os nossos servidores públicos municipais tenham um 
salário digno e decente, com reajuste também, só para colaborar colega vereador; 
Vereador Gilnei Jarré; obrigado pela colaboração e sem duvida nenhuma o governo 
de oito anos não tinha como pensar em reclassificação, pois ele tinha que pensar em 
pagamento de dividas de governos passados, obrigado pela sua contribuição e quero 
deixar registrado, principalmente para aqueles moradores que vieram na segunda-feira 
passada para essa casa, em sinal de protesto, em sinal de pressão para os vereadores 
em relação à lei mandada para essa casa, onde doava uma área de terra para a caixa 
econômica federal dizendo que o Vereador Gilnei Jarré estaria trancando o projeto, 
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mais uma vez cobra a incompetência do executivo municipal, onde mandou a lei errada 
novamente para essa casa, não se doa área para caixa federal, se doa para o fundo, 
parabéns mais uma vez para a administração, e tenho certeza que esses moradores 
que estão na espera dessas casas já tenham o nosso parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças amanhã liberado, então a nossa comissão não vai trancar projeto nenhum, 
quem esta atravancando o crescimento do município é a própria administração, muito 
obrigado Senhores Vereadores; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhores Vereadores, publico em geral, 
assim como o Vereador Gilnei Jarré entrou com vários trabalhos na noite de hoje, 
também entrei com vários trabalhos na noite de hoje, mas tem uma situação que eu 
venho a oito meses colocando e hoje eu acho que é o comentário numero um do nosso 
município que é a situação das vias publicas, tem o tocador de obras, e já estão 
dizendo que é o tocador de tatu agora, vai tocando tatu e vai fazendo os buracos, assim 
como diziam que o prefeito anterior tinha um desmanche de carro, então a gente não 
sabe mais o que fazer, então agente esta aqui não para agradar a administração 
anterior e muito menos a atual administração, o que agente tem que fazer é reivindicar 
o certo, por exemplo a CORSAN na medianeira, encheu de buracos, cabe ao município 
gente, esta lá no código de posturas, nomear um engenheiro e fiscalizar a execução 
dessa obra, fiscalizar se a obra esta correndo no cronograma certo, se a obra vai ser 
executada a contento, eu acho que diminuiria 80% dos buracos do nosso município se 
o setor de engenharia do município, se o executivo municipal determinasse um 
funcionário para acompanhar o andamento das obras da CORSAN do nosso município, 
então mais uma vez deixo o pedido, que se nomeie um engenheiro do executivo 
municipal, nomeie um engenheiro de seu quadro, para que cuide da questão CORSAN 
do nosso município, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas 
que assistem a reunião hoje aqui na câmara, em especial a segunda vice-presidente do 
meu partido, PDT, a Jennifer, delegado que se encontra presente, por tabela 
cumprimento todas as pessoas que se encontram na casa do povo na noite de hoje, 
Senhor Presidente, entrei com um requerimento na noite de hoje manifestando o apoio 
desta casa a criação de uma CPI para investigar o repasse de recursos públicos ao 
movimento dos sem terra, os Senhores Vereadores devem se lembrar e devem saber 
da briga que eu tenho com esses sem terra, não sou contra a reforma agrária, mas sou 
contra a invasão da forma que eles fazem, quebrando, incendiando maquinário, 
queimando e destruindo mata nativa, fechando sangas e vertentes, e quando uma 
pessoa de bem às vezes derruba uma arvore para fazer lenha no seu fogão, ele é 
muitas vezes multado, e esse povo, essa gente destrói centenas de arvores quando 
eles invadem e nada é feito, mas o que eu quero, Senhores Vereadores, Senhor 
Presidente, Vereadora Sandra Citolin, é saber onde que vai o dinheiro para sustentar 
esse dinheiro, de onde é que sai? Que essa CPI vai descobrir, eu estou um pouco 
desacreditado com CPI, com todo o tempo que eu tenho, tudo vira em pizza, espero 
que essa, e vou torcer para que essa, Vereador Erlei Vieira, de certo,  porque eu quero 
saber onde é que vai, porque não é que invadiram a fazenda do Félix Guerra, Fazenda 
Coqueiros, poderiam invadir a fazenda de várias pessoas de nossa cidade, se desse 
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certo essa, e nós vereadores temos que primar pela coisa certa, e invasão, queimando, 
não é certo Vereador Gilnei Jarré, dizer também que o Vereador Gilnei Jarré já entrou 
com o mesmo trabalho há alguns meses atrás, nós precisamos gente, com a máxima 
urgência, Vereador Rudi, de redutores de velocidade, quebra-molas, alguma coisa que 
pare a velocidade do hospital até ali a biblioteca,  porque dos dois lados, ali esta cheio 
de clinicas, o ambulatório medico, o hospital, o posto de saúde, tem um aparte 
vereador; Vereador Rudinei Brombilla; tenho uma informação, o departamento 
municipal de transito já esta providenciando dois quebra-molas na Avenida Pátria, 
sendo um em frente à secretaria municipal de saúde, e outro próximo à padaria pão 
quentinho, que ali tem uma rotatória e horário de pico tem um grande fluxo de veículos 
ali, então muito oportuna essa tua cobrança, essa tua solicitação, e eu tenho o prazer 
de dizer que esses quebra-molas já estão providenciados, como também já foram 
providenciados uma reivindicação desta casa, na rua Ipiranga que foi colocado dois 
quebras-mola para redução de acidentes; Vereador Felipe Sálvia; muito bem, tem um 
aparte; Vereador Gilnei Jarré; muito obrigado Vereador Felipe Sálvia, até porque já me 
pronunciei, não nos cabe nos pronunciar de novo, em função a explicação do Vereador 
Rudinei Brombilla, que todo questionamento que nós temos, ele é um bom defensor da 
administração publica e vem resolvendo quase que tudo que a gente fala, então fica um 
pedido para com que resolva realmente  e coloque em funcionamento não a pré-história 
e sim a evolução, vamos colocar em funcionamento esses redutores que estão lá 
instalados, o prefeito já passou a ser dono da sinaleira, não custa ele ser dono dos 
redutores eletrônicos, então fica um apelo, um pedido para que não retrocedemos na 
pré-história; Vereador Felipe Sálvia; é verdade, mas assim, fico contente com os 
quebra-mola, mas para quando Vereador Rudi? Que o povo não para de me cobrar, eu 
moro ali na frente do posto, para quando esses quebra-mola? Vereador Rudinei 
Brombilla; mês de novembro, até o final do mês de novembro; Vereador Felipe 
Sálvia; então vou avisar o povo lá, cumprimentar também Dr. Veiga do meu partido, 
que esta ai presente, e se não colocarem em novembro, em dezembro eu venho aqui 
pedir de novo, que eu não posso deixar de pedir, a gente é eleito para isso; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira;  boa noite 
Senhor Presidente, boa noite aos colegas vereadores e quem se encontra nessa casa, 
bom, eu entrei com um requerimento da parada de ônibus na frente das casas coelho, 
até falei com o Vereador Rudi hoje, tem um abaixo assinado, que eu entrei no começo 
do ano, sei que o Vereador Felipe Sálvia entrou dali uns dias, a Sandra também entrou 
com outro, e o pessoal lá esta todo mundo pedindo uma creche ali perto, as pessoas 
tem que atravessar a rua, é muito longe a parada, é lá na frente da Grazziotin, tem que 
trazer essa parada para a frente dos camelos, eu faço o pedido para o Rudi, eu já 
conversei com ele, falando em quebra-mola, no bairro São Pedro, na Cassal Brum, 
onde cruzam todas as carretas da transportadora Waldemar, esta muito perigoso, eu 
quero que o De Loreno, o Vereador Rudi, o Vereador De Loreno, dêem uma olhada 
naquelas crianças brincando no asfalto, sábado tive que ir lá e tirar os pia que estavam 
descendo de carrinho de rolamento, falar com os pais, e aquelas carretas daqui uns 
dias vão cruzar por cima de alguém, e lá embaixo, foi tirado o asfalto, e esta uma poeira 
e aquelas carretas lá chegam a tremer as casas, moro ali perto, chega a tremer a casa, 
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da velocidade que eles andam lá, não respeitam, então nem que não bote o asfalto, 
mas eu queria um quebra-mola lá, porque esta muito perigoso, era isso, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta nos assistindo, 
imprensa, entrei com um requerimento hoje que acho que é muito importante em apoio 
desta casa a questão do projeto de lei da Deputada estadual Zilá Breitenbach, eu sou 
italiana, mas consigo também dizer Breitenbach, que tem o objetivo de indicar que 
todas as áreas do estado tenham câmaras de monitoramento, as câmaras de 
monitoramento elas são questões assim que precisamente desenvolvem sim a 
segurança, a estação rodoviária é um local de muito transito de pessoas, então a 
câmara de monitoramento ela além de inibir, porque quando tem uma câmara ela acaba 
inibindo a ação das pessoas com mais violência ou de repente as pessoas fugitivas, e 
também dá mais segurança aos usuários que estão ali naquele serviço que esta sendo 
prestado, só para colaborar a questão das câmaras de monitoramento hoje recebemos 
uma solicitação do CONSEPRO, para que se coloque mais câmaras de monitoramento 
na cidade, então demonstra que realmente é um equipamento eficiente, não é um 
equipamento caro, e que já estão algumas dessas câmaras a serviço da comunidade, 
então ele pode ser ampliado, em relação as indicações, Vereador Rudi, gostaria de 
fazer novamente a solicitação alias eu tenho feito isso quase que diariamente quando a 
gente se encontra, não é Rudi? Eu digo: “Rudi, pelo amor de Deus, pede lá para os 
homens, pede para os homens”, quem são os homens, são da secretária de obras, 
porque realmente, a gente sabe que as coisas estão difíceis, que há o problema da 
chuva, que agente quer colaborar com a administração, porque não colaborando quem 
sofre é a comunidade, mas esta difícil do povo se aquietar com os problemas que 
acontecem nas obras, falta de obras, é um tapa buraco, é uma reperfilagem asfáltica, e 
a gente, literalmente, onde nós vamos, cada um dos vereadores, porque a gente 
conversa, nos cobram, um melhoramento na via, ou uma iluminação, ou alguma coisa 
assim, então a gente esta aqui também para ajudar, o secretario de obras, se 
atendesse 50% dos pedidos das indicações por semana que vão lá para a secretaria de 
obras, gente, essa cidade estaria satisfeitíssima, porque só hoje foram mais de 
quarenta indicações, só em rua, em asfalto, iluminação, em canteiros, os próprios 
canteiros ali da Avenida Pátria, alguém pediu para melhoria, capina de alguns canteiros 
das avenidas, ali na Avenida Pátria, os canteiros servem para depósito de lixo, então o 
que diz, e fui procurar, o que diz a lei orgânica do município que permite que os prédios, 
que as clinicas deixem no canteiro de uma avenida a quantidade de lixo que tem ali 
diariamente, então o que a gente tem que pensar com detalhes, isso se chama aprendi, 
se chama mobilidade urbana, o que fazer, como fazer, o que fazer, para deixar o 
município, um pouco melhor, para que a gente ter uma mobilidade melhor, esse 
movimento melhor da comunidade, pois não vereador; Vereador Erlei Vieira; concordo 
contigo da Avenida Pátria, tanto que eu já entrei com duas indicações, pedindo a 
retirada desses lixos lá,  que é horrível; Vereadora Sandra Citolin; é uma vergonha; 
Vereador Erlei Vieira; com todo respeito se você andar caminhando ali na Avenida 
Pátria, você vai ver que é tudo os lixos fora, e até as pessoas que vão procurar papelão, 
eles pegam, e eles mesmo tiram fora, então estou contigo; Vereadora Sandra Citolin; 
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então Vereador Rudi, o publico que esta nos assistindo, esta nos escutando, quero 
dizer assim, todos os vereadores eles tem realmente demonstrado um respeito ao que 
a comunidade pede, mas esta difícil e o Rudi também sabe disso, De Loreno também 
sabe disso, nós ouvimos explicações, mas esta na hora de começar a executar, com o 
que tem, como dá, a comunidade merece isso; Vereador Gilnei Jarré; Vereadora 
Sandra, me permite um aparte, até para contribuir e dar uma força para o secretario de 
obras, soquem passou lá embaixo sabe de como é você trabalhar em função da 
população, em função dos trabalhos exigidos pela comunidade e também pelos 
vereadores, se o secretario fosse fazer 50% dos trabalhos, ele não faria mais nada em 
Carazinho a não ser atender pedido de vereador, infelizmente isso não tem como, eu 
acredito que ele tem que fazer um cronograma de atividades, e onde eles estiverem 
trabalhando, o vereador pode fazer a sua indicação, se não ele vai andar que nem mala 
de louco, para tudo que é lado dentro da cidade, e não conseguindo produzir realmente 
o que é necessário, o que é permitido, com que a secretaria desenvolva, falo isso 
porque fui secretario, também tinha essa critica dos ex-vereadores desta casa, e não 
tinha como atender a todos os pedidos, também quero deixar registrado em relação as 
câmaras de monitoramento, infelizmente o vereador não esta presente, o Vereador 
Felipe Sálvia, acredito que vai sobrar novamente para a Câmara de vereadores a 
preocupação em relação ao vídeo monitoramento do município, acompanhando a LDO 
que o prefeito municipal mandou para essa casa, a preocupação com a segurança em 
relação as câmaras de vídeo monitoramento foi somente mil reais, infelizmente isso não 
dá para nada, o Vereador Felipe Sálvia que pode nos confirmar que nós fizemos a 
nossa parte quando ele foi presidente dessa casa, onde doamos setenta mil reais da 
casa para dar o inicio da instalação das câmaras de vídeo monitoramento, então solicito 
ao nosso presidente da casa, juntamente com todos os vereadores, que façamos uma 
analise, antes que devolvemos esse recurso que de repente vai sobrar alguma coisa, 
que possamos ajudar mais a nossa comunidade carazinhense, obrigada vereadora; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, eu poderia usar um minutinho a mais só 
para, ainda bem que....Ah, o Vereador Paulino de Moura esta ali, esta me escutando, 
eu só quero fazer uma colocação ao publico aqui presente, aos demais vereadores, que 
essa casa esta implantando, não é em relação aos requerimentos e nem as indicações 
também, do que consta fielmente no regimento, mas eu quero me dirigir ao publico que 
esta aqui hoje, nos prestigiando, dizer que esta casa, já tem aqui uma frente 
parlamentar em prol da saúde do município, independente de partido, independente de 
ideologia, do que cada um acredita, nós propusemos isso à mesa diretora, e foi aceito e 
dizer aos senhores que o município esta tendo sim dificuldades, mas também esta 
lutando muito para acertar as coisas, e nós junto, e a comunidade também fará sua 
parte, porque eu acredito que em parceria nós vamos conseguir fazer mais e melhor, 
acredito também que na quarta-feira, a comissão de saúde e os demais vereadores que 
quiserem participar estaremos junto com o secretário Nelson Loef que esta fazendo um 
apanhado da questão da saúde no município, teremos uma reunião às 14 horas e ele 
irá nos colocar sobre a situação, então que ele detectou da saúde do município, e nós 
da nossa parte, Dr. Elbio, Vereador Erlei Vieira, e essa vereadora que vos fala temos 
certeza de que dialogando de que pontuando, estabelecendo metas como o Vereador 
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Gilnei Jarré tão bem colocou, nós conseguiremos, não digo a curto prazo, mas pelo 
menos a questão da saúde do município vai começar quem sabe a entrar no rumo que 
a população também merece, porque eu não me importo que a minha rua esteja sem 
pavimentação como ela de fato é, eu moro numa estrada de colônia, e com muito 
orgulho eu sou da colônia, gosto da colônia, mas a minha rua não tem calçamento e 
não tem paralelepípedo, é terra e pedra, passada eventualmente, e os meus vizinhos 
dizem, Sandra, elegemos uma vereadora, agora nós vamos ter asfalto, agora vamos ter 
calçamento, e eu digo para eles assim, calma gente, diz que a ultima rua é a do 
vereador, mas eu acredito que a saúde realmente é mais importante que a questão das 
obras, porque a saúde que mata, a saúde que da um sofrimento, não para uma pessoa 
mas para as famílias, e é a saúde que precisa ser combatida num primeiro momento e 
melhorada, obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Estevão De 
Loreno;  Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que nos assistem, imprensa escrita e falada, entrei com um requerimento hoje 
para o Deputado Jerônimo Gerging, que ele é o coordenador da frente parlamentar do 
agro negócio, e esta sendo desenvolvido um projeto com a Ferrosul, que irá ligar os 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, para 
inclusão de Carazinho nessas rotas, porque seria muito importante vim uma empresa 
desse porte para cá, que vai trazer muitas coisas, até de repente o trem de 
passageiros, que foi promessa e muita gente não acreditou, mas esta se concretizando, 
e se Deus quiser vai dar certo, e uma coisa assim que todo dia a gente aprende, ser 
oposição é fácil, é fácil, qualquer coisa que o prefeito faz lá, é pau e pau, agora eu não 
sei como que o pessoal não foi comer uma carne sábado de meio dia lá na Siqueira 
Campos, lá que o pessoal assou carne lá, por causa dos buracos, mas as 
administrações passadas nunca tiveram problema, eu acho a saúde funcionava 100%, 
as obras funcionavam 100%, só o prefeito Aylton que em dez meses de administração 
não consegue fazer nada, engraçado isso, e por isso que às vezes agente tem que 
olhar um pouco que um governo quando fica oito anos no poder, quando chega alguém 
sem dinheiro, que o povo espera e ganha a eleição, é doido sair, acho que deve ser 
doloroso, ainda mais com um orçamento de onze milhões e quinhentos das obras é 
reduzido por seis milhões para o próximo governo, coisa rara isso, então gente, a 
política agente deveria não só olhar por esse lado, e ver que em dez meses nem o 
presidente Obama conseguiria resolver os problemas de Carazinho, então gente eu 
peço que o povo olhe mais quando fala, porque as coisas não são bem, jogar para a 
torcida é fácil; Vereador Gilnei Jarré; o senhor me permite um aparte vereador; 
Vereador Estevão De Loreno; o senhor já se manifestou; Vereador Gilnei Jarré; 
agradecido a sua educação; Vereador Estevão De Loreno;  esta bom; Presidente 
Vereador Leandro Adams;  Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei 
Brombilla;  Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero fazer uma saudação ao 
Ceconello, presidente do Partido Progressista que esta aqui na casa, o Ivan Cerioli 
presidente do PPS, partido que apóia nossa administração, ao Otto Guerardt, primeiro 
vice-presidente do PMDB, a Stefani, segunda vice-presidente do PDT, a imprensa 
escrita e falada, aos assessores que estão aqui na casa, e ao publico presente, também 
minha saudação aos ouvintes da radio que esta sendo transmitido, eu, como líder de 
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governo da administração do prefeito Aylton, nesses dez meses tenho tido muito 
equilíbrio, muita cautela, muito dialogo com os colegas vereadores, porque você ser 
líder do governo de um prefeito, de uma administração, você tem que ter um bom jogo 
de cintura, uma boa postura, porque cada projeto você tem que esta conversando com 
algum vereador e tentando convencer o voto e o apoio ao projeto, mas eu não quero 
atacar aqui a  administração passada, quem me conhece sabe que não é da minha 
personalidade isso, mas eu também não posso de vir aqui na tribuna e dizer aos 
colegas vereadores, que em dez meses não consegue se fazer o que não foi feito em 
oito anos, eu quero dizer o seguinte, enquanto a administração municipal se preocupa 
em  fazer a municipalização da RS 142 que é do trevo da Borguetti até a entrada do 
bairro São Sebastião, a administração passada se preocupou em colocar pardais, 
caetanos, para multar o povo de Carazinho,  e ontem eu estava na cidade, e é verdade, 
Jarré, não precisa estar dando risada, ontem eu estava em passo Fundo  e eu fui uma 
vitima lá, começou dia 19 de outubro a funcionar os pardais e os caetanos na cidade, 
esta um caos Passo Fundo, esta uma vergonha, inclusive ontem numa sinaleira eu 
parei o meu veiculo com o sinal parado, com o veiculo parado, veio um veiculo atrás, 
também parou, veio um terceiro e bateu no veiculo do meio e depois bateu no meu, 
tudo por causa desse transito, fui num aniversario que eu tinha ontem, cinco pessoas, 
cinco pessoas, estavam reclamando que também bateram devido a essa sinaleira, 
enquanto a administração do prefeito Aylton, do Capitânio, esta fazendo uma belíssima 
obra, que se Deus quiser dia 21 de novembro vai estar sendo entregue a população, ao 
povo de Carazinho, a administração passada fez dois pórticos que não sei o que 
significa isso até hoje,  teve uns apelidos ai, não sei se é verdade ou não, enquanto a 
administração do prefeito vai começar agora a fazer a construção de 84 casas 
populares, atrás da SODER, em oito anos, eu pergunto ao povo de Carazinho, quantas 
casas foram feitas pela administração passada? Então não quero entrar em polemica, 
não quero entrar em discussão, mas aqui tem que ter os contrapontos, são dez meses 
de governo, ninguém consegue fazer em dez meses o que não foi feito em oito anos, da 
um tempo e deixa o prefeito de Carazinho trabalhar, deixa o tocador de obras fazer as 
obras que foram prometidas durante a campanha para depois sim vir as cobranças, 
meu 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 os requerimentos, 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 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 08 
Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 09 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 10 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 11 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 12 Vereador 
Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador Eugênio Grandó - PTB; nº 14 Vereador 
Eugênio Grandó - PTB; nº 15 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 16 Vereador 
Eugênio Grandó - PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as 
moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 



 38 

Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, ao povo que hoje nos prestigia na 
reunião da casa do povo, quero aqui parabenizar a Drª. Clarissa, a qual eu tenho muitas 
divergências conforme ela age nas ações  que ela faz, mas neste momento eu tenho 
que reconhecer publicamente, Vereador Erlei Vieira e você tem parte nisso, você 
ajudou a organizar isso, ela fez aqui uma capacitação para as pessoas sobre adoção, 
vários quesitos aqui, e ela trouxe gente de outros municípios para que eles buscassem 
conhecimento e soubessem tratar a criança e o adolescente, então ela esta de 
parabéns, a ação hora feita por ela, é uma ação pertinente, é uma ação que tinha 
necessidade e eu tenho que aqui reconhecer que realmente nesta área, ela tem um 
conhecimento muito grande, porque quando ela chegou em Carazinho, foi uma das 
poucas que enfrentou os bares, os postos de combustíveis, onde tinha orgia, onde tinha 
droga, onde tinha bebida, e a mesma coisa eu disse hoje para o cidadão, Ah, mas tu vai 
perder a próxima eleição porque tu quer que o pessoal pare de fumar, alguém tem que 
fazer alguma coisa, eu não quero que as pessoas parem de fumar, eu quero que as 
pessoas entendam que tem locais que não pode fumar, então a gente paga um preço 
por isso e esse preço a Clarissa eventualmente tem pago porque ela tem se envolvido 
em ações, e eu quero que chegue até ela, porque as coisas boas demoram a chegar a 
ela, mas coisas que não tem nada haver, chove lá para ela, contra  o Vereador Paulino 
de Moura, e eu já disse para ela, eu sou o que sou, digo o que tem que dizer, 
escuto o que tem que escutar, então ela esta de parabéns, porque esta fazendo um 
belo trabalho para a criança e o adolescente, e ela falou sobre adoções, acolhimentos 
familiares, também, quero aqui parabenizar o Marcheti que foi campeão na bocha, o 
Felipe esteve lá também a representar a câmara, esteve no torneio, dizer que nós, 
principalmente o Deolino, junto com o presidente da liga carazinhense de bocha, 
fizeram um grande evento, desenvolveram o município de Carazinho, trouxeram 
pessoas de fora para que viessem a prestigiar e jogar as suas bochas, bochófilos, 
gostaria muito de parabenizar ao Deolino e ao presidente da liga, dizer que eu tinha 
alguns assuntos a falar, mas eu vou, e sei que o publico esta atônito, hoje o Vereador 
Paulino de Moura, esta sem entrar em discussão, mas eu prefiro hoje estar assim, 
porque nós temos votações importantes nessa casa, e eu prefiro estar em paz de 
espírito, muito obrigado Senhor Presidente, Senhores Vereadores; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime das moções, antes dos projetos, só quero esclarecer, 
aqui, registrar em ata, nós votamos e aprovamos um requerimento do Vereador Paulino 
de Moura e Vereador Felipe Sálvia, para nós antecipar nossa sessão do dia 02, 
segunda-feira, dia 02 de novembro, dia de finados, para nós fazer quinta-feira às dez 
horas da manhã, então só para registrar, se todos concordam; Vereador Rudinei 
Brombilla; Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador 
Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; antes de entrar esse requerimento eu 
fiz um requerimento à mesa diretora, onde que nesse dia de quinta-feira, eu tenho uns 
compromissos na capital, em Porto Alegre, algumas audiências, então eu gostaria de 
pedir que na quinta-feira eu não poderei estar presente devido a compromissos 
assumidos em audiências na capital, em Porto Alegre; Vereador Paulino de Moura; 
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questão de ordem Senhor Presidente,  o Vereador Rudi que me perdoe, então ele tinha 
que se pronunciar no momento que foi votado os requerimentos, o requerimento esta 
votado, a sessão é na hora que o senhor marcar na quinta-feira, só isso que eu gostaria 
de registrar; Vereador Rudinei Brombilla; tudo bem, então eu só gostaria de pedir aos 
colegas vereadores que seja, conforme consta no regimento interno, que no dia que 
tem a sessão, eu possa me licenciar, ir a Porto Alegre, e assume meu suplente; 
Presidente Vereador Leandro Adams: não há problema, então ficamos acordados, na 
quinta-feira as 10hs da manhã, Vereador Elbio Esteve, também vai ter...não há como 
nós mudar esse horário; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, as 14hs, não 
pode ser as 14hs Presidente Vereador Leandro Adams; as 14hs? Ou o horário 
normal na quinta-feira, normal; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; o senhor me da questão de ordem; Presidente 
Vereador Leandro Adams; pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; eu concordo, só que nós vamos prejudicar mais uma vez os servidores 
dessa casa, porque o servidor dessa casa na sexta-feira à tarde ele tem a sua 
dispensa, e se ele vier trabalhar na quinta-feira, ele não vai ter a sua dispensa que seria 
normal na sexta-feira à tarde, que ele já deveria ser dado a suspensão para ele na 
quinta-feira ao meio dia, para poder compensar os horários, eu acho que o servidor 
dessa casa tem feito muito por essa casa, infelizmente nós votamos, nós temos que 
parar com essa regra de votar as coisas e depois tomar uma decisão diferente, a única 
coisa que o senhor tem o livre arbítrio é de dar o horário se o senhor achar por bem que 
tem que  ser as 19 h, que tem que ser as 18 h, eu vou aceitar, mas nós temos que 
começar a mudar a regra do jogo, ou vota e se cumpre o horário; Presidente Vereador 
Leandro Adams; vereador é que requerimento à mesa não é votado, por isso que eu 
botei em pauta porque eu vi que ia dar...para nós tirar as duvidas aqui, então a principio 
seria as 18:45 h na quinta-feira; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem, o 
Vereador Rudi tem um requerimento verbal, o qual solicita para representar a câmara 
em missão oficial da câmara, então tem que se votar agora um requerimento verbal do 
Vereador Rudi, se nós concordamos que ele vá a Porto Alegre nos representar; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão; Vereador Gilnei Jarré; 
questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; não é representar a 
câmara, ele vai nos compromissos dele; Vereador Estevão De Loreno; questão de 
ordem senhor presidente; Vereador Rudinei Brombilla; só um minutinho, tenho 
audiência, fiz o requerimento, tem lá, diz onde eu vou, e mais uma questão, só para 
avisar, estou indo sem diária da Câmara Municipal, to indo a trabalho da câmara, onde 
eu tenho audiência no gabinete, no escritório do José Otavio Germano, com o diretor 
Valdir Andres, diretor do Banrisul, e também com o deputado estadual Jerônimo 
Goergin; Vereador Estevão De Loreno; eu acho que deveria suspender e resolver isso 
internamente e depois e voltar e dar prosseguimento na sessão; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não, não há necessidade, então esta em discussão o pedido verbal 
do Vereador Rudinei Brombilla viajar na quinta-feira, não, se ele for sem autorização do 
plenário ele não recebe, esta correto, esta correto vereador, não esta correto quando 
ele diz que vai representar a câmara, ele vai representar o vereador, a câmara ele não 
pode representar, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado, Vereador Rudi vai a Porto Alegre, e o horário da nossa sessão, considerando 
a Sandra que tem compromisso, o Dr. Elbio, vamos fazer na quinta-feira as 18:45 h, 
nosso horário normal, de repente o Vereador Rudi esta até de volta, podemos durante 
amanhã e depois ainda entre nós, em comum acordo alterar alguma coisa, mas a 
principio fica para quinta-feira as 18:45 h, projetos, peço para a Senhora Secretária 
proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como parecer da 
comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
148/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação emergencial de um 
professor de educação física e a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009. 
O presente Projeto de Lei, é VIÁVEL, conforme parecer do IGAM e Jurídico desta casa 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
Senhores Vereadores, questão de ordem, vamos ter que solicitar ao plenário uma 
prorrogação de uma hora na sessão, porque o nosso regimento já esta passando 
quatro horas, portanto, esta em discussão a prorrogação por uma hora na nossa 
sessão, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado mais uma 
hora no nosso regimento, esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças do projeto 148/2009, esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças do projeto 148, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 148/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de um professor de educação física e a abertura de Crédito Especial 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, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, 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 
o projeto, Senhora Secretária do projeto 062; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 062/09. Autor: Vereador Estevão De Loreno. Ementa: Fica 
denominada a rua Inspetor Valmir Thumns, no Bairro Vila Rica. O presente Projeto de 
Lei, é VIÁVEL, conforme parecer do IGAM e Jurídico desta casa e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentários e financeiros; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovação unânime, senhora secretaria proceda a leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 062/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Fica denominada 
a rua Inspetor Valmir Thumns, no Bairro Vila Rica. O presente projeto de lei , encontra-
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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, esta em discussão o 
projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Estevão De Loreno; Vereador 
Estevão De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a política é assim 
mesmo, eu agradeço a Comissão de Justiça e Finanças que entendeu pela viabilidade 
de ser votado o projeto hoje, e ao Vereador Felipe Sálvia que me deu umas ajudas, no 
que eu precisei eu procurei ele, e tenho certeza que a família e a entidade, os policiais 
civis, vão ficar muito contente com o mínimo que a gente pode fazer que é prestar essa 
homenagem a ele, colocando o nome da rua, que não tinha nome na Vila Rica, e ele foi 
o fundador da Associação e infelizmente aconteceu o imprevisto dele ter que partir mais 
cedo e vai ficar registrado o nome dele que ele contribuiu para nós e para a cidade e 
para a associação dos policiais civis; 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, prestação 
de contas, exercício 2004, peço para a Senhora Secretária que proceda a leitura das 
conclusões do tribunal de conta, referente a prestação de contas do exercício de 2004; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; O Tribunal Pleno, à unanimidade, acolhendo o 
Voto do Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide: a) pela emissão 
de Parecer sob o nº 14.475, Desfavorável à aprovação das Contas do Senhor 
Alexandre André Goellner (p.p. Advogados Gladimir Chiele, Eugenio Leonardo 
Vieira Grandó e Andréa Garcia Lobato, OAB/RS nºs 41.290, 50.215 e 69.836, 
respectivamente) Chefe do Executivo Municipal de Carazinho, no exercício de 
2004  com fundamento na Resolução nº 414/1992 deste Tribunal; b) pela aplicação de 
multa, no valor de, R$1.500,00 ao Senhor Alexandre André Goellner; forte no artigo 67 
da Lei nº 11.424/2000, por inobservância a normas de administração financeira e 
orçamentária; c) por determinar que a Supervisão competente proceda à atualização do 
valor referido na alínea anterior, nos termos da Resolução nº 585/2001 deste Tribunal; 
d) pela fixação do prazo de 30 (trinta) dias,  consoante artigo 102 do Regimento Interno 
deste Tribunal, para recolhimento e comprovação, perante esta Corte de Contas, do 
valor mencionado na letra “b”  desta decisão; e) não atendida a presente decisão, pela 
extração de Certidão de Decisão - Título Executivo do Responsável, nos termos da 
Instrução Normativa nº 06/2004 deste Tribunal; f) pela advertência à Origem para que 
não reincida, em futuros exercícios, nas irregularidades consubstanciadas no Relatório 
e Voto do Conselheiro Relator; g) pela intimação do Responsável na forma regimental; 
h) após o trânsito em julgado desta decisão, pelo encaminhamento do Processo à 
Câmara de Vereadores de Carazinho, para fins do disposto no artigo 31,  § 2º da 
Constituição Federal; i) pelo conhecimento da presente decisão à Procuradoria-Geral 
de Justiça e ao Ministério Publico Eleitoral, na forma do artigo 87 do Regimento Interno 
deste Tribunal; j) pela adoção do posicionamento jurídico constante no relatório e voto 
do Conselheiro-Relator, bem como nos Pareceres nºs 29/2007 da lavra da Auditora 
Substituta de Conselheiro Heloisa Piccinini e 151/2008, do douto Procurador-Geral, 
Doutor Cezar Míola, como orientação normativa a ser aplicada aos órgãos 
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jurisdicionados. L) pelo conhecimento e encaminhamento da orientação adotada pelo 
Tribunal quanto à matéria, bem como da presente decisão, à Federação das 
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, para a devida 
comunicação aos jurisdicionados, assim como sua inserção no ''sítio'' deste Tribunal de 
Contas. Plenário Gaspar Silveira Martins, em 19-03-2008. Fernanda Nunes, para 
secretária do Tribunal Pleno; Presidente Vereador Leandro Adams; peço a Senhora 
Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Parecer da Comissão de Justiça e Finanças. 
Prestação de Contas do Prefeito Municipal exercício 2004. Origem: Tribunal de Contas 
do Rio Grande do Sul. Parecer: favorável a aprovação das Contas 2004. Retificação. 
Fica retificado o ultimo parágrafo do parecer emitido pela Comissão de Justiça e 
Finanças, com a seguinte redação: Diante disso, como existe um recurso interposto 
pelo Município ao STF – Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, que 
poderá ser revertida em favor do ex-prefeito, bem como a emissão de parecer favorável 
a aprovação de contas do Senhor Alexandre Goellner, exercício 2005, nos autos do 
processo nº 3301-0200/06-8, oriundo do Tribunal de contas do Estado, concluímos pela 
emissão de parecer favorável a aprovação de contas exercício 2004; Presidente 
Vereador Leandro Adams; só vamos registrar que o parecer do Tribunal tem três, se 
nós fosse, volumes, se nós fosse ler tudo aqui, nós ia amanhecer, e também o parecer 
da Comissão de Justiça e Finanças tem umas quarenta, cinqüenta folhas, então nós 
fizemos aqui um resumo, então para não ficar duvidas o Tribunal de Contas ele é 
desfavorável a aprovação das contas, e a Comissão é favorável a aprovação das 
contas do exercício de 2004, só para não deixar duvida aqui, o tribunal é contrario a 
aprovação das contas, e a Comissão de Justiça e Finanças é favorável, esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Vereador Gilnei Jarré; 
questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; só para deixar claro, o parecer da 
comissão, a comissão é composta pelo Vereador Gilnei Jarré, Vereador Eugênio 
Grandó e o Vereador Felipe Sálvia, esse parecer que esta em discussão foi dado pelo 
Vereador Gilnei Jarré e pelo Vereador Eugênio Grandó, com parecer em separado do 
Vereador Felipe Sálvia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta registrado; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; falou muito bem o Vereador Gilnei 
Jarré, mas eu gostaria que a secretária lesse o parecer, para ficar registrado em ata, o 
parecer é assinado por dois membros da comissão de justiça, Vereador Gilnei Jarré e 
Vereador Eugênio Grandó; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão 
o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, vamos ter que fazer essa votação 
nominal, devido esse procedimento, ter que fazer votação nominal, não há vereador 
que queira discutir, então vamos para a votação, atenção Senhores Vereadores, nós 
vamos votar agora o parecer da Comissão de Justiça e Finanças da casa, que ele é 
favorável pela aprovação das contas, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; 
favorável ao parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; 
Vereador Erlei Vieira; favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; contrário ao parecer; Presidente 
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Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; contrario ao parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; favorável ao parecer; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; contrário; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; contrario; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei 
Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; contrario ao parecer; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; contrario ao 
parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto foi rejeitado o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças por seis a quatro, Senhora Secretária proceda a leitura 
do parecer em separado do Vereador Felipe Sálvia que acompanha o parecer do 
Tribunal de Contas; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Voto em separado do 
Vereador Felipe Sálvia em relação a Prestação de Contas do Prefeito Municipal 
exercício de 2004: Sou pela aprovação do Parecer do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das Contas do 
Administrador do Executivo Municipal de Carazinho, no exercício de 2004, por entender 
que não posso eu, simplesmente ignorar a decisão de um Tribunal de Contas, que ao 
longo de muito tempo através de seus conselheiros analisou este processo de Tomada 
de Contas de 2004, bem como o Recurso de Reconsideração interposto contra a 
decisão proferida no processo nº 2624-02.00/05-9, e que ainda assim decidiu pela 
desaprovação das Contas. Carazinho, 09 de outubro de 2009. Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer em separado, então, não havendo 
vereador que queira discutir, vamos de novo nominalmente, agora nós estamos 
votando, nós estamos votando o inverso, estamos votando agora vereadores que são, o 
parecer do tribunal, que ele é contra a aprovação das contas, Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; contrário ao parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; contrário; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; favorável ao 
parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador 
Eugênio Grandó; contrário; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; contrário; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Leandro Adams; Vereador Leandro Adams; favorável; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; 
Vereador Rudinei Brombilla; favorável; Presidente Vereador Leandro Adams;  
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; favorável; Presidente Vereador 
Leandro Adams; portanto foi aprovado o parecer em separado do Vereador Felipe 
Sálvia que acompanha o voto do tribunal de contas, e as contas retornam a Comissão 
de Justiça, que seja comunicado o prefeito para sua defesa dentro do regimento e que 
seja seguido o nosso regimento e os prazos legais, então retornam as contas para a 
Comissão de Justiça e Finanças para nós darmos direito de defesa ao prefeito do 
exercício de 2004, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro 
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encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião 
ordinária a ser realizada no dia 29 de outubro de 2009 às 18: 45 horas.  
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