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Ata da Reunião Ordinária do dia 29 de outubro de 2009.............Ata 50 
 

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 29 de outubro de 2009, convido o Vereador Estevão De 
Loreno para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia);  convido a Senhora Secretária Vereadora Sandra Citolin para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Convocação 046/2009. Ao Senhor José Jairo Scherer dos Santos. Convoco 
Vossa Senhoria para assumir na sessão ordinária da Câmara municipal de vereadores 
no dia 29 de outubro de 2009 às 11h tendo em vista pedido de licença do Vereador 
Rudinei Brombilla, que esta em viagem a Porto Alegre, conforme dispõe regimento 
interno, artigo 11, inciso II alínea a desta casa. Processo ação direta de 
inconstitucionalidade nº 70029133352, nº da pauta: cinco, relator: Desembargador 
Francisco José  Moesch. Partes: Mesa diretora da câmara municipal de vereadores de 
Carazinho, município de Carazinho. EXMO.SR. Procurador-geral do estado. Senhor 
Presidente: Tendo em vista os termos do artigo 216, parágrafo 2º do regimento interno 
deste tribunal, comunico a Vossa Excelência que o colendo órgão especial do tribunal 
de justiça do estado, na sessão do dia 19/10/2009, apreciou o processo acima 
identificado, sendo proferida a seguinte decisão: “ Por maioria, acolheram a preliminar 
suscitada pelo ministério público e julgaram extinta a ação, sem resolução de mérito, 
vencidos os desembargadores Luiz Felipe Silveira Difini, Mario Rocha Lopes Filho, 
Danúbio Edon Franco, Maria Isabel de Azevedo Souza, Aymore Roque Pottes de Mello 
e Mara Larsen Chech.” Oportunamente, enviarei cópia do acórdão da referida decisão. 
Cordiais saudações. Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa. Presidente. 
Expediente 29 de Outubro de 2009. Of. 1612/09 do Ministério Público, convidado para 
comparecer na audiência, a ser realizada dia 10 de novembro, a qual tratará do 
lançamento da campanha de combate à exploração infantil via internet. Of. 1643/09 do 
Ministério Público, convidando para comparecer na audiência a ser realizada dia 03 de 
novembro, a que tratará das irregularidades e/ou deficiências na prestação do serviço 
de educação a criança e adolescente portadores de deficiência física ou mental do 
nosso município. Of. 324/09 do Delegado José Dias Soares, em resposta a OD 3.239. 
Projeto de Lei n° 64/09 de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual dispõe sobre a 
proibição de venda de seringas descartáveis a menores de dezoito anos de idade no 
Município de Carazinho. A secretaria de desenvolvimento, agricultura, indústria, 
comércio, habitação e meio ambiente juntamente com a rede Movesca, integrante do 
programa redes de cooperação SEDAI, Unijui e SENAI, tem a honra de convidar Vossa 
Senhoria para formatura dos formando do curso básico de tecnologia em mobiliário a 
realizar-se as 21 h do dia 03 de novembro de 2009. No Q’ Assado, sito a rua Siqueira 
Campos s/nº em Carazinho; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; indicações: 2590/1355/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
determine ao Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração 
da placa de sinalização localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA com a Rua 
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OSILIO ZOLET, eis que a mencionada placa sofreu colisão e encontra-se caída junto 
ao canteiro central, necessitando ser consertada, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
2591/1356/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa de 
sinalização do estacionamento rotativo pago localizada na AVENIDA FLORES DA 
CUNHA em frente ao estabelecimento comercial LOJÃO OPA OPA, eis que a 
mencionada placa encontra-se caída junto ao passeio público, necessitando ser 
restaurada, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2592/1357/09, Solicita para o setor 
competente que realize a retirada de entulhos Rua Agnelo Senger depositados em um 
terreno baldio localizado entre a Escola Estadual Ernesta Nunes e a Igreja 
Quadrangular, pois  esses entulhos propiciam a proliferação de baratas e ratos, os 
vizinhos pedem providências e que seja colocada uma placa proibindo o depósito de 
lixo naquele local e para que o mesmo seja devidamente cercado. Solicitação dos 
moradores, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2593/1358/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de ensaibreamento e compactação da Rua Lauro 
Webber, os moradores reclamam dos buracos e as péssimas de trafegabilidade, 
pedindo também para que seja feita a capina do canteiro central da mesma, pois o mato 
está muito alto, causando preocupação com a segurança e proliferação de ratos e 
baratas, Vereador Erlei Vieira – PSDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2594/1359/09, Solicita para o setor competente que realize a retirada de entulhos 
verdes depositados na Avenida São Bento em frente ao n° 805, pois está causando 
transtornos aos motoristas e moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2595/1360/09, 
solicita para o setor competente que execute trabalhos de conserto do asfalto na rua 
Ipiranga, próximo à esquina com Avenida São Bento no bairro Glória, devido a uma 
abertura de uma vala a mais de 15 dias, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2596/1361/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de 
fiscalização das construções na colocação de tapumes e materiais de construção em 
cima do passeio público, principalmente das edificações localizadas na Avenida Flores 
da Cunha, Avenida Pátria, Ruas Pedro Vargas, Bernardo Paz e Barão de Antonina, no 
Bairro Centro. Se as mesmas estão de acordo com a legislação do Código de Obras do 
município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2597/1362/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente fiscalização e a conclusão de 10 metros 
do trecho do calçamento ao lado do nº. 13 da Rua Clemente Bernasque, localizada no 
Bairro Esperança/Winckler. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 2598/1363/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente cascalhamento e compactação ao longo da extensão da Rua Pe. Réus, 
localizada no Bairro Sassi. Tendo em vista, os motoristas enfrentarem diversos 
transtornos ao trafegar pela rua, principalmente em dias chuvosos, com acúmulo 
excessivo de barro. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; 2599/1364/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente melhorias no trecho do calçamento da Rua Antônio José Barlette, 
localizada no Bairro Santo Antônio. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade. Solicitação dos motoristas e empresários, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2600/1365/09, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
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tapa buracos na Rua Guaranis, entre a Rua Tamoios e Rua Fernando Ferrari, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2601/1366/09, para que determine a secretaria de obras que 
seja feito operação tapa buracos com devida urgência na rua Fernando Ferrari, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2602/1367/09, para que determine a secretaria de 
obras que seja feita operação tapa buracos na rua Marechal Floriano, travessa com rua 
Paulo Coutinho, bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2603/1368/09, para 
que determine a secretaria de obras que seja feita a reconstrução da parada de ônibus 
da rua Ipiranga, em frente à Associação dos aposentados de Carazinho, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2604/1369/09, para que determine a secretaria de obras que 
seja repintado o ponto de referencia, quebra molas em frente ao colégio Sinodal Rui 
Barbosa, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2605/1370/09, para que determine a 
secretaria de obras que seja feito o asfaltamento ou refeito o calçamento da rua José de 
Alencar, bairro Laranjal, Vereador Estevão De Loreno - PP; 2606/1371/09, para que 
determine a secretaria de obras que seja feita a colocação de tubos de esgoto em 
frente a residência de nº 135 na rua José Morigi, no residencial São Jorge, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2607/1372/09, reitera a solicitação para que o executivo 
municipal determine a secretaria de obras que estude a implantação de uma passagem 
para pedestres junto aos trilhos da rua Antonio Vargas com a Silva Jardim abaixo da 
água e luz, os mesmos precisam dividir a rua com os carros tornando um perigo 
constante por falta de segurança naquele trajeto, Vereador Leandro Adams – PT; 
2608/1373/09, Encaminhamos mais uma vez solicitação ao Executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível uma operação tapa 
buracos nas Ruas Pinheiro Machado e Minas Gerais, no bairro Oriental, pois o acumulo 
de buracos está praticamente impossibilitando o trânsito, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 
2609/1374/09, solicitando o termino da pavimentação asfáltica na Rua João Olaneck, 
Vila Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2610/1375/09, Solicitando que determine ao 
setor competente para que realize a canalização da rede de esgoto da Rua das Rosas 
Bairro Cantares, na referida rua o esgoto corre a céu aberto causando muitos 
transtornos aos moradores, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2611/1376/09, Solicitando 
ao Executivo para que determine ao setor competente que realize a limpeza da sanga 
entre a Galeria da Rua Farrapos até o Clube Aquático, Vereador José Jairo Scherer dos 
Santos – PP; 2612/1377/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que conclua o 
calçamento na Rua Minas Gerais no Bairro Oriental, Vereador José Jairo Scherer dos 
Santos – PP; 2613/1378/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que conclua o 
calçamento na Rua Minas Gerais no Bairro Oriental, Vereador José Jairo Scherer dos 
Santos – PP; requerimentos: 2614/489/09, 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 ao Deputado Estadual, na pessoa do Sr. Alexandre Postal – 
PMDB/RS, autor do Projeto de Lei nº. 210/2008, o qual classifica como deficiência a 
visão monocular, no âmbito da administração pública estadual do 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 do nobre Deputado 



 4 

Alexandre Postal, em razão de que consideramos este instrumento importante em face 
da dimensão da visão monocular, pela dificuldade que traz ao seu portador, pode ser 
impeditiva para diversas atividades profissionais. Entretanto, pessoas com estas 
características não se enquadram em nenhuma das normas que descrevem os quadros 
de qualquer deficiência que possa lhes dar amparo legal. Em se tratando de redução da 
capacidade laboral, o tema está vinculado ao direito do trabalho, cuja competência para 
legislar é exclusiva da União, conforme disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição 
Federal. No âmbito da legislação ordinária, a Lei Federal nº. 7.853, de 24 de outubro de 
1989, dispõe sobre as pessoas portadoras de deficiência. Neste sentido, tramitam junto 
ao Congresso Nacional Projetos de Lei tendo como objeto incluir a visão monocular 
como deficiência visual. E enquanto não houver a promulgação de lei neste sentido, os 
portadores de visão  monocular continuarão sofrendo restrições de acesso ao mercado 
de trabalho, inclusive com impedimento para prestar concurso público para algumas 
funções. Ao mesmo tempo, por não terem legalmente reconhecida à incapacidade, não 
podem ter o benefício de inscrição nas cotas especiais para deficientes em concursos 
públicos para ingresso em cargos para os quais sua condição física não constitua 
impedimento. Na falta de regulamentação, restam duplamente penalizados. E para 
sanar de imediato esta condição injusta, vem a presente proposição, aplicável no 
âmbito da administração pública estadual. O qual o portador de visão monocular, 
considerado deficiente visual no referido projeto de lei, terá direito de acesso a todos os 
programas, benefícios ou tratamentos especiais voltados aos portadores de deficiência 
física no âmbito da administração pública do Estado do Rio Grande do Sul, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2615/490/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de lido em plenário, o Senhor Presidente encaminhe ofício ao 
Executivo Municipal, com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES, solicitando cópia 
dos Extratos de Contratos e Aditivos realizados no ano de 2008, com relação ao Plano 
Diretor. JUSTIFICATIVA: Averiguar possíveis irregularidades de cunho administrativo e 
financeiro, que venham ferir os preceitos da administração pública, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2616/451/09, 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 sobre as obras de 
pavimentação, reurbanização e iluminação pública que estão sendo executadas na 
Avenida Flores da Cunha entre a BR 386 e Rua Bispo Laranjeiras, conforme o que 
segue: 1. Cópia total dos projetos, inclusive o da iluminação pública; 2. Cópia do 
Memorial Descritivo da obra, inclusive o da iluminação pública; 3. Cópia Previsão 
Orçamentária da obra, inclusive o da iluminação pública; 4. Cópia das licitações, 
empenhos e pagamentos efetuados até a presente data, que estão relacionados com a 
obra, inclusive o da iluminação pública; 5. Cópia da ART dos responsáveis técnicos da 
obra; 6. Cópia de todos os contratos sociais de todas as empresas envolvidas na 
obra.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; 2617/492/09, 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 
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Excelentíssima Governadora do Estado Senhora Yeda Rorato Crusius, a Defensoria 
Pública-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da Excelentíssima Senhora 
Maria de Fátima Záchia Paludo e ao Líder de Bancada do PTB, na Assembléia 
Legislativa, Deputado Iradir Peitroski e extensivo a toda bancada do PTB, solicitando a 
nomeação de um novo Defensor Público para Carazinho, eis que atualmente as 03 
(três) Defensoras Públicas que aqui labutam, apesar do reconhecido esforço sobre-
humano, pelo elevado volume de serviço, não atendem JECível e JECRIM, deficiência 
essa que vem sendo suprida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, subseção de 
Carazinho. Há a necessidade, mais do que urgente desta nomeação, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; moções: 2618/503/09, ofício ao piloto carazinhense DOUGLAS 
MORAES,  enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos 
CUMPRIMENTOS pela conquista alcançada na 10ª ETAPA DO CAMPEONATO 
REGIONAL DE VELOTERRA e MOTOCROSS, evento este realizado no Autódromo 
Cavalo de Tróia, no último final de semana em Carazinho, onde o mesmo venceu nas 
categorias VELOTERRA TRILHEIROS e FORÇA LIVRE, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 2619/504/09, ofício ao piloto carazinhense VINICIUS WALBER,  enviando em 
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS pela 
conquista alcançada na 10ª ETAPA DO CAMPEONATO REGIONAL DE VELOTERRA 
e MOTOCROSS, evento este realizado no Autódromo Cavalo de Tróia, no último final 
de semana em Carazinho, onde o mesmo sagrou-se CAMPEÃO no VELOTERRA 
CITADINO. PARABÉNS pelos resultados alcançados na competição e por bem 
representarem nosso Município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2620/505/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos 
de sucesso a senhora Nazir Salomão, por desenvolver em nossa comunidade um 
trabalho solidário de adoção de cães e gatos de rua, mantendo um abrigo para os 
mesmos onde as primeiras atitudes foram partidas desta nobre pessoa. Hoje em dia 
sabemos que não é fácil manter uma família com toda sua estrutura necessária, como 
educação, alimento, lazer e assim por diante. Pensando assim, imaginamos uma 
pessoa que tome a frente em ações solidárias, que se prontifique a ter suas atenções 
voltadas para sua família e por outra que não pede nada em troca além de um pouco de 
atenção e carinho, estando sempre alegres a quem os quer bem. São pessoas de 
atitudes louváveis como a de dona Nazir, que merecem nosso respeito e uma salva de 
palmas, por se destacar em nossa sociedade como alguém que faz o bem não para se 
promover, e sim fazer ajudar o próximo. Receba novamente as congratulações da parte 
deste vereador, que espera que continuem surgindo líderes de comunidade como vossa 
pessoa, e que outras mais se solidarizem a contribuir nesta causa tão especial, 
Vereador Estevão De Loreno - PP; 2621/506/09, O Vereador abaixo subscrito requer, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho ao Senhor Cláudio Hertel, 
parabenizando pelo seu trabalho voluntário como gestor frente à cooperativa dos 
papeleiros recicladores com dedicação e esforço, vindo oportunizar a estas 
trabalhadoras melhores condições de vida, que hoje depois de muita luta já 
conseguiram alcançar um dos objetivos ter uma renda, e ao mesmo tempo agregar 



 6 

conhecimentos para que possam contribuir com o meio ambiente. Receba desta forma 
os cumprimentos do poder Legislativo de Carazinho, pelo seu excelente trabalho e que 
através de seu exemplo mais pessoas se engajem nesta luta que com certeza não só 
Associação de Papeleiros sairá ganhando, mas toda a comunidade, Vereador Leandro 
Adams - PT; 2622/507/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício de congratulações ao Sindicato dos Servidores Públicos, de nosso município pelo 
“dia do Funcionário Público”, que é comemorado no dia 28 de Outubro. Prestativos e 
educados trabalham para atender a população, muitas vezes sem possuírem os 
melhores recursos nas mãos, porém não lhes faltando à vontade de construir uma 
cidade melhor. Este Vereador tendo trabalhado por sete anos como funcionário público, 
no município de Carazinho e exercendo atualmente o cargo de vereança, parabeniza 
esses profissionais por toda garra e dedicação que desempenham suas atividades, 
ficando aqui registrado nosso reconhecimento e gratidão, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 2623/508/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Direção de todas as Escolas Estaduais,  Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental,  Escolas Municipais de Educação Infantil, ao Centro Municipal de 
Educação Profissional – CMEP, ao CPERS Carazinho, a 39ª Coordenadoria Regional 
de Educação - CREA do nosso município, parabenizando todos os Servidores Públicos 
pela passagem do seu dia, comemorado em 28 de outubro de 2009. São, portanto, 
duzentos e um anos de funcionalismo público. O Brasil se tornou independente, virou 
império, república. E lá estavam os servidores. Governos e governantes vieram e 
passaram, e os funcionários permaneceram. Tanto na ditadura quanto na democracia, a 
imensa máquina pública brasileira jamais deixou de funcionar. A comunidade 
carazinhense tem razões para se sentir orgulhosa dos seus servidores. Em sua 
atividade cotidiana, quase sempre de forma anônima, nos campos e na cidade, eles 
dedicam sua vida laboral às funções do município em áreas tão essenciais quanto 
segurança, educação, saúde, trabalho, assistência social, finanças, desenvolvimento, 
obras, administração, transportes, habitação, turismo e agricultura. É com eles e por 
meio deles que o município presta serviços à comunidade. Neste Dia do Servidor 
Público quero reiterar, por isso, a gratidão e o respeito que sempre dedicamos aos 
nossos servidores, expressos no diálogo, na transparência, no incentivo à qualificação e 
ao profissionalismo. Desejamos sucesso a todos, com apreço, Vereadora Sandra Citolin 
- PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo com os lideres de 
bancada hoje não teremos o intervalo regimental e também não teremos o grande 
expediente, registramos também a alteração no líder de bancada do PSDB, que 
recebemos oficio hoje, a partir de agora é o Vereador Elbio Esteve, ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação de requerimentos, moções e projetos; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; gostaria que os dois pedidos de informação fossem votados em 
separado; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal 
do Vereador Paulino de Moura para os pedidos de informação ser votados em 
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separado, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, requerimentos, convido à senhora secretaria para fazer a leitura dos 
requerimentos e autor, em separado os pedidos de informação; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 
Vereador Eugênio Grandó - PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda à leitura dos 
requerimentos pedido de informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento nº 02 Vereador Felipe Sálvia - PDT, pedido de informação; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento nº 02, pedido de 
informação, autor Vereador Felipe Sálvia, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa através do 
jornal e rádio Diário da manhã, a Mara, a Ana representando a rádio Gazeta, eu não 
vou me pronunciar Senhor Presidente, Senhores Vereadores, no mérito dos pedidos de 
informação, eu vou votar contrário seguindo a minha linha de que tive aqui como 
vereador, votando sempre contrário aos pedidos de informação, mas eu quero dizer a 
imprensa e aos colegas, que realmente a lei, ela nunca for feita fixa, ela nunca foi feita 
seca, ela é de várias interpretações, tanto é que no dia de hoje os pedidos de 
informação voltam a ser votados em plenário, por quê? Porque o tribunal resolveu, 
decidiu que não poderia tirar o direito do vereador, num artigo, agora se está 
interpretando novamente num outro artigo achando que tem que se tirar o direito do 
vereador votar os pedidos de informação, nós fomos eleitos vereadores, deputados 
estaduais, deputados federais, para exercer o papel de legislação e tem o bônus, e tem 
o ônus, na minha interpretação, já disse isso no inicio quando houve essa ação, que 
estavam me tolindo o direito de eu votar sim ou votar não, hoje eu estou muito feliz 
porque eu vou voltar a exercer para o que fui eleito para votar, e ai nós iremos votar 
novamente os pedidos de informação no plenário, ganhe quem ganhar, perca quem 
perder, mas nós temos que exercer o nosso direito de voto porque eleito fomos para 
isso, então espero que essa nova ação não surta efeito, eu se sou, se sou, o poder 
legislativo, que ai não há vencidos nem vencedores, eu não entraria novamente, porque 
eu entendo que nós vamos tirar o direito, vamos deixar nós exercer o nosso direito de 
votar ou não votar, então não entre novamente com esse pedido para que os pedidos 
de informações passem a ser direcionados pelo presidente, porque daí nós estamos 
tirando o direito nosso de votar, quanto ao mérito dos pedidos de informação, eu não 
quero nem entrar nesse mérito, os vereadores que o fizeram tem o livre arbítrio de o 
fazer, e continuem fazendo, só que eu vou falar na situação de voto, eu vou votar 
pedido de informação seja ele contra o executivo atual, seja ele contra o executivo 
passado, porque eu tive essa linha, eu tive essa conduta, que pena que poucos tem, 
porque antes não passava pedido de informação nenhum aqui, agora nós resolvemos 
por A, por B ou por C, que nós queremos apresentar pedido de informação, é um 
direito, tanto é que eu quero o direito de votar, eu tenho que dar o direito de entrarem 
com o pedido de informação, seria isso, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 



 8 

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 oito a um, Senhora Secretária, proceda à 
leitura do seguinte requerimento pedido de informação; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; requerimento de nº 03 Vereador Gilnei Jarré – PSDB, pedido de informação; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento 03, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado oito a um, moções, 
Senhora Secretária favor fazer a leitura do número e autor das moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Estevão De Loreno – PTB; nº 04 
Vereador Leandro Adams – PT; nº 05 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 06 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, projetos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
numero, ementa e autor do projeto, bem como o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei 153/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: autoriza doação de área ao fundo de arrendamento 
residencial – FAR, representando pela Caixa Econômica Federal para construção de 
loteamento popular e revoga lei municipal nº 7.041/2009. Parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, senhora secretaria proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei 
153/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: autoriza doação de área ao fundo de 
arrendamento residencial – FAR, representando pela Caixa Econômica Federal para 
construção de loteamento popular e revoga lei municipal nº 7.041/2009. o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, esta em discussão o projeto com os pareceres 
já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do veto; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin;  Excelentíssimo senhor Vereador Leandro Adams. Presidente da 
câmara municipal de vereadores. Veta emendas ao projeto de lei 118/2009. Senhor 
Presidente. Senhor Presidente. No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 
1°, do artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor VETO as emendas aditiva, 
substitutiva e supressiva ao projeto de lei 118/2009, contidas no oficio nº OP 196/2009, 
oriundo desse legislativo. Atenciosamente. Prefeito Aylton Magalhães. Presidente 
Vereador Leandro Adams; Senhora Secretária proceda à leitura do parecer da 
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Comissão de Justiça e Finanças referente ao veto à emenda aditiva; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Veto a emenda aditiva ao projeto de lei nº 118/2009 de 
autoria do executivo municipal, altera e consolida legislação que institui e disciplina o 
estacionamento rotativo pago e revoga as leis 6.401/2006 e 6.599/2007. A Comissão de 
Justiça e Finanças emite parecer pela aprovação do veto do executivo municipal a 
emenda aditiva que inclui os incisos VI e VII ao artigo 1º do projeto de lei nº 118/2009; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças referente ao veto à emenda aditiva; Vereadora Sandra Citolin; 
quero deixar registrado que o voto da Comissão de Justiça e Finanças foi assinado pelo 
Vereador Felipe Sálvia e pelo Vereador Eugênio Grandó, faltou à assinatura do 
Vereador Gilnei Jarré, presidente da Comissão; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer, não havendo vereador que queira discutir, coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado sete a dois, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao veto às emendas substitutivas 
e supressivas; esta em discussão o veto da emenda aditiva com o parecer já aprovado, 
atenção Senhores Vereadores, esta em discussão o veto da emenda aditiva com o 
parecer já aprovado sete a dois, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, rejeitado nove a zero, esta em discussão o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, Senhora Secretária proceda à leitura do parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças ao veto as emendas substitutivas e supressivas; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Veto às emendas substitutiva e supressiva do Projeto de 
Lei nº 118/09. A Comissão de Justiça e Finanças emite parecer pela rejeição do veto do 
executivo Municipal às Emendas: a) substitutiva, que substitui o parágrafo único, do 
artigo 5º e inclui três parágrafos; e b) emenda supressiva, que altera a redação da 
ementa; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer, 
Vereador Felipe Sálvia? 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 veto às emendas substitutivas e supressivas, 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, somente para clarear a Comissão de Justiça e Finanças entendeu, 
Senhores Vereadores, Senhor Presidente e imprensa, meu amigo Bráulio, filiado ao 
PDT, dizer para vocês o seguinte que nós entendemos e acompanhamos o parecer do 
IGAM, e da casa, da área jurídica da casa, entendemos que a imprensa e os 
aposentados vão poder estacionar sem pagar nada de taxa, o que é o certo, e o IGAM 
nos acompanhou e o parecer da casa também e aprovamos o veto nas outras duas 
emendas do prefeito, dizer, mais, com sua aprovação Senhor Presidente que eu pactuo 
das palavras do Vereador Paulino de Moura quando disse que os pedidos de 
informações tem que ser discutidos, é muito bom Senhores Vereadores a gente discutir 
os pedidos de informações, e a imprensa que esta aqui passa o que o vereador quer 
saber de informações, isso é muito interessante, eu, mais que ninguém, e essa casa 
sabe disso, eu peleio muito com pedido de informação na legislatura passada, onde eu 
batia, e batia contra o muro, porque os meus pedidos de informação batiam e não 
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passavam, mas eu respeito, isso faz parte da democracia, respeito o plenário, quem 
tem maioria e quem tem minoria, agora eu acho importante discutir, e é muito 
importante discutir, porque o povo vai saber qual o vereador que esta fazendo, esta 
fiscalizando, e o que esta fiscalizando, e vai saber o que tem coisa de errada no 
município e para isso nós estamos aqui, isso foi muito interessante, eu gostaria de pedir 
para essa casa, para essa mesa que também deixasse como esta, que perdeu a graça 
gente, essa casa perdeu a graça, as discussões nessa casa eram muito boas sobre 
pedidos de informações, então vai voltar de novo às discussões, não discussões, essa 
casa não é uma casa de discussões, mas vai voltar a gente discutir o que acontece no 
nosso município,  o que acontece nas secretarias, isso é muito importante, é isso 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, rejeitado nove a zero, queremos convidar a imprensa 
que está presente que participe dos bastidores do poder legislativo e saboreie com nós 
um carreteiro na Associação desta casa, nada mais havendo a tratar, com a proteção 
de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para 
a reunião ordinária a ser realizada no dia 09 de novembro 2009 às 18: 45 horas.  
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