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Ata da Reunião Ordinária do dia 09 de novembro de 2009.............Ata 51 
 

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 09 de novembro de 2009, convido a  Vereadora Sandra 
Citolin  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia);  convido a Senhora Secretária Vereadora Sandra Citolin para 
fazer a leitura da convocação do Suplente; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Convocação ao Senhor João Mafalda, suplente de vereador do PSDB. Convoco Vossa 
Senhoria para assumir na sessão ordinária da Câmara municipal de vereadores no dia 
09 de novembro de 2009 tendo em vista pedido de licença do Vereador Erlei Vieira, por 
motivos de saúde, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso II alínea a desta 
casa. Atenciosamente Vereador Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; passamos agora para a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 09 de Novembro de 2009. Convite 
do Ministério Público para comparecer na audiência a ser realizada dia 09 de 
novembro, sobre inquérito que investiga possíveis irregularidades do SUS. Convite da 
SMEC, para inauguração da EMEI Carolina Dal Castel, que se realizara dia 06/11. 
Convite da Secretaria do desenvolvimento juntamente com a Rede Movesca para a 
formatura do Curso Básico de tecnologia em Mobiliário, realizado dia 03/11. 
Convocação da ASCAMAJA para Reunião Ordinária a realizar-se dia 13/11. Carta 
271/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.440/09. Of. 2814/09 da Câmara 
dos Deputados, em resposta a OD 2.426/09. Of. 1.600/09 da Assembléia Legislativa, 
em resposta a OD 2.965/09. Carta 274/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a 
OD 3.027/09. Of. 2.821/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.167/09. Of. 
2819/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.842/09. Of. 2817/09 da 
Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.609/09. Carta 270/09 da Câmara dos 
Deputados, em resposta as ODs 2.856/09 e 2.803/09. Of. 877/09 do Gabinete da 
Governadora do estado, em resposta a OD 917/09. Of. 220/09 da Eletrocar, em 
resposta a OD 2.957/09. Of. do Senado Federal, em resposta a OD. 2.752/09. Of. 
251/09 do Executivo Municipal, em resposta a OP 209/09. Of. 252/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 210/09. Of. 212/09 da Brigada Militar, em resposta a OD 
3.180/09. Of. 01/09 do Executivo Municipal, solicitando o Plenário da Câmara de 
Vereadores para o dia 11/11, para realização de Audiência Pública. Convite do 
Executivo Municipal, para participar da Audiência Pública a ser realizada dia 11/11 as 
9:30 na Câmara de Vereadores. Of. 038/09 Executivo Municipal, solicitando o uso do 
Plenário da Câmara de Vereadores, para a data de 26/11, para reunião do Plano Local 
de Habitação de Interesse Social. Projeto de Lei n° 156/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009. Projeto 
de Lei n° 157/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a concessão de 
auxílio financeiro à Câmara de Dirigentes lojistas de Carazinho – CDL, abertura de 
Crédito Suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o 
Executivo, no valor de R$ 4.000,00. Projeto de Lei n° 158/09 de autoria do Executivo 
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Municipal, o qual autoriza concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de 
Carazinho - HCC, abertura de Crédito Suplementar e transferência de recurso 
orçamentário do Legislativo para o Executivo. Projeto de Lei n° 159/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 PPA 2006/2009 
e 6.859 LDO/2009 e autoriza abertura de Crédito Suplementar no orçamento de 2009. 
Projeto de Lei n° 160/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Município 
a prestar serviços na nova sede do Clube Comercial de Carazinho; Of. 219/2009 do 
HCC dirigido ao Sr. Aylton Magalhães com cópia para secretaria municipal de saúde, 
para o conselho municipal de saúde e para a comissão de saúde da Câmara Municipal 
de vereadores. Excelentíssimo senhor. Ao cumprimentá-lo, pelo presente,nos dirigimos 
respeitosamente a sua presença com a finalidade de manifestar  nossa inconformidade 
com a Situação ocorrida em nossa cidade, no último final de semana (dias 30/10/2009 a 
02/11/2009). Que em decorrência do Decreto de Ponto Facultativo nos órgãos públicos, 
o "Feriadão" também foi estendido aos Serviços Básicos de saúde. Fato que aumentou, 
consideravelmente, a demanda de pacientes no serviço de Emergência do Hospital, 
além da capacidade de seus recursos humanos,  ocasionando  por  conseguinte, uma 
demora excessiva no atendimento, e gerando um grande descontentamento das 
pessoas ali presentes. Alertamos para que tal fato não mais ocorra. E por isso, 
sugerimos que nos próximos feriadões, em situações idênticas, como alternativa de 
compensação, seja aumentado  o  horário  de atendimento do Ambulatório Municipal, 
para que a população fique melhor assistida, e os atendimentos, apesar dos feriados, 
não sofram solução de continuidade. Confiados na sua especial acolhida, e no intuito de 
melhorarmos o padrão de qualidade dos Serviços de saúde, renovamos nossos votos 
de estima e consideração. Of. 685/2009 – STP. Senhor Presidente. Comunico a Vossa 
Excelência que deferi a liminar pleiteada, conforme cópia da decisão em anexo, nos 
autos, da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 70032996266,  do Tribunal Pleno do 
Tribunal de Justiça do Estado/RS, em que constam, como proponente a Mesa Diretora 
da Câmara de Vereadores de Carazinho, como requerido, o Município de Carazinho e, 
como interessada, a Exma. Senhora Procuradora-Geral do Estado do Rio Grande do 
Sul. Na  oportunidade,   apresento-lhe   minhas   cordiais saudações. Desembargador 
Alzir Felippe Schmitz. Relator. Of. Nº 1674/2009/PJEsp. Senhor Presidente. O 
Ministério Público, por sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais, 
informa-lhe que se promoveu o ARQUIVAMENTO do inquérito Civil nº 
00742.00066/2007. Instaurado nesta Promotoria de Justiça Especializada com o 
objetivo de investigar eventual ligação clandestina de esgoto cloacal na rede publica de 
esgoto pluvial existente junto à Avenida Flores da Cunha, nas proximidades do prédio 
da Câmara de Vereadores e da Avenida Antonio José Barlette, que possa resultar em 
dano ambiental e risco à saúde pública, haja vista a destinação do esgoto pluvial nesta 
Cidade, salientando-se, outrossim, que a respectiva promoção de arquivamento será 
remetida ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Publico, para a devida 
homologação e/ou diligências legais. Cordiais saudações. Clarissa Amélia Simões 
machado. Promotora de Justiça. Presidente Vereador Leandro Adams; passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora 
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Sandra Citolin; indicações: 2630/1379/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável seja realizada a colocação 
de saibro ao final da RUA MARNI KUHN com a RUA LAURO WEBER, no 
RESIDENCIAL PLANALTO, tendo em vista que existe ao final do asfalto um degrau 
muito grande entre a pavimentação e a rua sem pavimento, causando transtorno na 
passagem dos carros dos moradores e visitantes daquelas redondezas, que utilizam-se 
desta para deslocarem-se, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2631/1380/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao Departamento Municipal de 
Trânsito para que providencie a restauração da placa de sinalização de permissão ou 
não de retorno junto ao canteiro central na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à 
EMPRESA FENOSUL, número 4586, bairro Borghetti, eis que no local somente 
encontra-se o suporte para a mesma, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2632/1381/09, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao Departamento 
Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa de sinalização de 
permissão ou não de retorno junto ao canteiro central na AVENIDA FLORES DA 
CUNHA, em frente à EMPRESA MÁRIO ALLEBRANDT & FILHOS, bairro Borghetti, eis 
que no local somente encontra-se o suporte para a mesma, Vereador Paulino de Moura 
– PTB, 2633/1382/09, 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 FLORES DA CUNHA com a RUA DR. EURICO 
ARAÚJO, eis que a mesma sofreu colisão de algum veículo e necessita ser 
reconstruída, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2634/1382/09, Solicita ao Executivo 
Municipal com URGÊNCIA que determine ao setor competente a colocação de um 
instrumento que reduza a velocidade, na construção de uma  lombada (quebra-molas), 
uma rótula ou um semáforo no cruzamento das Ruas Ceará com a Mato Grosso 
(esquina do Clube Harmonia), localizadas no Bairro Oriental. Pois, o trânsito é intenso 
devido aos desvios em ruas transversais e em alta velocidade os veículos, colocam em 
risco a segurança dos pedestres e motoristas, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 
2635/1384/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente com a máxima urgência possível providencias quanto a melhorias nas 
condições de uso dos sanitários localizados no Parque Municipal João Alberto Xavier 
da Cruz, reconstrução da cancha de bocha, bem como disponibilização de mais 
pessoas para manter a estrutura do local adequada para o lazer de nossas famílias, 
Vereador Felipe Sálvia –PDT; 2636/1385/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o mesmo em contato com o setor responsável, seja providenciada a 
restauração na pavimentação asfáltica na RUA LEONEL ROCHA, nas proximidades do 
número 642, bem como em frente à MECÂNICA TEGO ADISUL nº 237, no Bairro Ouro 
Preto, eis que da forma que se encontra o asfalto causa desconforto aos motoristas em 
virtude do desnível do mesmo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2637/1386/09, 
Reiterando, solicitação para que determine ao setor competente, serviços de melhorias 
urgentes na rua Padre Gusmão, Bairro Vila Nova, a mesma encontra-se intransitável, 
causando muitos transtornos aos usuários, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 
2638/1387/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
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competente melhorias urgentes na rua Senador Salgado Filho, Bairro Conceição, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2639/1388/09, Solicitando que seja providenciado com 
a maior brevidade possível a recuperação do asfalto da rua Guilherme Beccon, Bairro 
V. Rica, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 2640/1389/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal para  que determine ao setor competente que  notifique os proprietários de 
edificações para que cumpram o artigo 140 do Código de Posturas do Município, é 
grande a reclamação por parte de carteiros, policiais, entregadores etc. quando 
necessitam encontrar uma residência com maior rapidez, ficam no impasse pela falta de 
numeração ou visibilidade, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 2641/1390/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Pe. Luiz Guanella, localizada no Bairro Boa Vista. Solicitação 
dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2642/1391/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalho de recolhimento de 
entulhos colocados nos canteiros centrais ao longo da extensão da Avenida Pátria, 
localizada no Bairro Centro/Sommer. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2643/1392/09, A Vereadora abaixo subscrita requer,  na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal, para que a sugestão acima, estabelecendo o 
REGISTRO e a DIVULGAÇÃO dos ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, 
seja implementado o mais breve possível, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2644/1393/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA GUARANIS 
esquina com a RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro BORGHETTI, eis que os mesmos 
encontram-se depositados no passeio público e parte na rua, atrapalhando desta forma 
a passagem de pedestres e carros, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2645/1394/09, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente 
seja realizada a roçada e capina no terreno (antiga área do DAER) na RUA MACHADO 
DE ASSIS, com a Avenida ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE, no Bairro São João, eis que 
recebemos denuncias dos moradores que em virtude da alta vegetação há no local 
ploriferação de ratos, cobras, escorpiões, entre outros que acabam causando 
transtornos aos moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2646/1395/09, Solicita 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os serviços capina 
limpeza e pinturas do meio fio nas Ruas Carlos Barbosa e Barros Cassal, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2647/1396/09, Solicita ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente os serviços capina limpeza e pinturas do meio fio na 
Rua 15 de Novembro, em toda sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2648/1397/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
os serviços capina limpeza e pinturas do meio fio nas Ruas Santa Catarina e 10 de 
Novembro, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2649/1398/09, Encaminhamos solicitação 
ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente, a realização de 
IMEDIATOS trabalhos de recuperação do asfalto da Rua Siqueira Campos, pois a 
referida via é muito utilizada, possui trânsito intenso de veículos de pequeno e grande 
porte e encontra-se em PÉSSIMO estado de conservação, INTRAFEGÁVEL, cheia de 
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remendos e buracos de todos os tamanhos e proporções, uma vergonha, Vereador 
Felipe Sálvia –PDT; 2650/1399/09, encaminhamos solicitação ao executivo para que 
determine ao setor competente com a máxima urgência possível providencias quanto a 
melhorias nas condições de uso dos sanitários localizados no Parque Municipal João 
Alberto Xavier da Cruz, reconstrução da cancha de bocha, bem como disponibilização 
de mais pessoas para manter a estrutura do local adequada para o lazer de nossas 
famílias, Vereador Felipe Sálvia – PDT; Reiteramos pedido ao Executivo, solicitando 
mais uma vez que providencie junto ao setor competente, com a máxima urgência 
possível o retorno da parada de ônibus nas proximidades do camelódromo, em razão 
de que à distância a ser percorrida pelos comerciários, clientes de lojas e bancos 
daquela região até a parada de ônibus mais próxima ficou muito grande, aumentando a 
dificuldade especialmente nos horários de “pico” e em dias de chuva, Vereador Felipe 
Sálvia –PDT; 2652/1401/09, solicita para que o executivo municipal, efetue proposta 
conforme portaria nº 2.226 de 18 de setembro de 2009, o qual o fundo nacional de 
saúde (FNS), em parceria com a secretara de atenção a saúde, desenvolveu o 
sistemas unidades básicas de saúde. O sistema esta disponibilizado no site do FNS e 
receberá propostas dos municípios e do Distrito Federal para a construção de unidades 
básicas de saúde que atendam os critérios estabelecidos na Portaria, Vereador Leandro 
Adams – PT; 2653/1402/09, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor 
competente que efetue serviço de melhorias em toda extensão da Rua Guaranis. Bairro 
Conceição, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2654/1403/09, reiterando e solicitando a 
secretaria de obras que efetue o asfaltamento na Rua Guaicurus, bairro Conceição, na 
quadra do nº 374, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2655/1404/09, solicitando ao setor 
competente que seja efetuado melhorias na camada asfáltica da Rua Fernando Ferrari, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2656/1405/09, solicitado ao setor competente que 
seja efetuado melhorias nos bueiros da Rua Guaicurus esquina com Fernando Ferrari, 
Vereador Eugênio Grandó - PTB; Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa buracos na Avenida Mauá, cruzamento com Rua Alexandre da 
Motta, Vereador Estevão De Loreno –PP; 2658/1407/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento da Avenida Pátria 
nos dois sentidos da via, até encontro com o Bairro Brandina, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 2659/1408/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
operação tapa buracos na Rua Alferes Rodrigues, precisamente no trevo até a 
Biblioteca Municipal, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2666/1409/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja repintada à faixa de segurança existente em 
frente ao Supermercado Coqueiros – Glória, em ambos os sentidos da Avenida Flores 
da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2661/1410/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja tapado uma valeta na Rua Ipiranga, precisamente em 
frente ao nº 230, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2662/1411/09, para que determine 
a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Aristóteles Marques, no 
Bairro Ouro Preto, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2663/1412/09, Solicita para o 
setor competente que realize trabalhos de conserto do calçamento da Rua Lima e Silva 
no bairro Glória, pois a referida via se encontra em péssimas condições de 
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trafegabilidade. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 
2664/1413/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto de um 
buraco na Rua Alexandre da Motta esquina com a Rua Barão do Triunfo. Solicitação 
dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 2665/1414/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua Castelo no 
bairro Vila Rica, os moradores reclamam da poeira que é insuportável e nos dias de 
chuva o barro dificulta muito a vida das pessoas que usam a referida via para se 
deslocar até o ponto de ônibus, Vereador João Mafalda – PSDB;  requerimentos: 
2666/493/09, oficio ao Senhor LEONARDO MENEGHETTI – Diretor da REDE 
BANDEIRANTES ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, solicitando ao mesmo em 
nome da comunidade carazinhense, que seja dada atenção especial e prontamente 
seja restabelecido em nosso Município o sinal de transmissão da TV BAND como é 
popularmente chamada, tendo em vista que há dias o sinal desta importante emissora 
que proporciona informação, entretenimento e lazer encontra-se fora do ar, ainda cabe 
salientar que quando a mesma esta no ar a qualidade da transmissão é ruim, para tal 
solicitamos sejam feitos ajustes para melhorar a transmissão proporcionando desta 
forma melhor qualidade aos seus telespectadores, Vereador Paulino de Moura –PTB; 
2667/494/09, O Vereador abaixo subscrito requere, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo 
pesar, pela perda irreparável do Senhor LEONÉSIO ZANON. O seu “Zanon” como era 
chamado por seus amigos e conhecidos, foi em sua vida um homem de conduta 
simples, honesto, dedicado a família, aos amigos, ao trabalho voluntário que sempre 
desenvolveu junto a Paróquia São José e ao Patronato Santo Antônio, um homem que 
com certeza, pela amizade que possuía deixará uma recordação muito boa para 
aqueles que tiveram o prazer de conviver em sua companhia. A todos os familiares e 
amigos do inesquecível Leonésio Zanon, nossos sinceros sentimentos pelo infausto 
ocorrido.’Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que 
esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.”   Jô 11, 25-
26, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2668/495/09, O Vereador abaixo subscrito requere, 
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja registrado em Ata e oficiado 
aos familiares votos de profundo pesar, pela perda irreparável do Senhor JOSÉ ROSA 
DE ALMEIDA. O Sr. José Almeida ou “Zé do Chapéu” como era chamado por seus 
amigos e conhecidos, era de família tradicional dentro do PDT de nossa cidade e 
possuía um vasto circulo de amigos nas canchas de bocha, pois era um aficionado por 
este esporte, um grande bochófilo, um homem que com certeza, pela amizade que 
possuía deixará uma recordação muito boa para aqueles que tiveram o prazer de 
conviver em sua companhia. A todos os familiares e amigos do inesquecível José Rosa 
de Almeida, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. “Disse Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele 
que vive e crê em mim nunca morrerá.”   Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia –PDT; 
2669/496/09, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor JOÃO ANTÔNIO 
CAVALHEIRO DE QUADROS, que veio a falecer tragicamente no último dia 04 de 
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novembro, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, 
Vereador Paulino de Moura –PTB; 2670/497/09, oficio ao Comandante da Brigada 
Militar do nosso Município MAJOR PEDRO WILSON FERREIRA PACHECO 
reivindicando ao mesmo que em conjunto com os Poderes Públicos constituídos 
(Legislativo e Executivo) e este Comando seja em conjunto encontrada uma solução 
alternativa para coibir atos como o acontecido na madrugada do último sábado dia 07, 
na Praça Albino Hillebrandt, onde um grupo grande de jovens envolveram-se em uma 
briga generalizada, sendo que tomaram conta da pista de rolamento e os veículos que 
por ali passavam tiveram que inclusive usar a pista contraria (contramão) para poderem 
passar, e onde por volta da 1 hora e 35 minutos este Vereador em contato com a 
Brigada Militar foi informado de que no momento faltava efetivo e viatura para atender 
tal solicitação em virtude de que estavam todos atendendo outras ocorrências. Cabe 
salientar que também fomos procurados pela proprietária de um bar localizado na Rua 
Caçapava, no bairro Floresta a qual em contato com a Brigada solicitou policiamento e 
foi informada que não havia efetivo e em seguida aconteceu assalto ao referido 
estabelecimento comercial. Para tal sugerimos seja agendada uma audiência com a 
Comissão de Segurança Pública desta Casa e o Comandando da Brigada Militar, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2671/498/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita 
na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja 
enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Senhor 
Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  
para que seja efetuada a colocação de lâmpadas potentes nas luminárias da Avenida 
Pátria, proximidades do nº. 476, localizada no Bairro Centro. Solucionando 
definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos 
moradores, pedestres destas localidades. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2672/499/09, oficiado ao Servidor desta Casa RUDIMAR 
VARGAS BARCELLOS em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO votos de 
condolências, pelo falecimento de sua Progenitora a Senhora ALZIRA VARGAS 
BARCELLOS, que veio a falecer no último dia 07 de novembro do corrente, à todos os 
familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2673/500/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado 
em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora NAYR ALBINA 
DAMIANI.  Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos enlutados, 
pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor da 
ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem tanto 
amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A todos 
os familiares da inesquecível Senhora NAYR ALBINA DAMIANI, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2674/501/09, 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:1 – Encaminhar a esta Casa cópia das Atas do 
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Conselho Fiscal e Conselho Administrativo da Eletrocar, que autorizaram a venda dos 
Projetos de construção de Usinas; 2 – Houve algum tipo de apontamento por parte o 
Tribunal de Contas com relação à venda destes projetos? 3 – Se houve, encaminhar 
cópia da documentação referente a estes apontamentos. JUSTIFICATIVA: Desde a 
Legislatura passada, vimos tomando conhecimento de que houveram irregularidades no 
processo de venda dos projetos de construção de usinas da Eletrocar, inclusive com o 
encaminhamento de denúncias destas possíveis irregularidades junto ao Ministério 
Público. Com este pedido queremos também saber se houve algum apontamento por 
parte do órgão responsável pela avaliação das contas da Administração Municipal, e 
em que sentido ocorreram estes apontamentos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2675/502/09, A Vereadora abaixo subscrita requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Presidente da República Federativa do Brasil, ao 
Presidente do Senado, ao Presidente da Câmara dos Deputados, aos Senadores da 
Bancada Gaúcha, e aos Líderes de Bancada de todos os partidos na Câmara Federal, 
manifestando nossa inconformidade mais uma vez, com o adiamento da votação do 
Projeto de Lei 01/2007 no dia 04 de novembro de 2009, de autoria do nobre 
parlamentar Senador Paulo Paim, o qual  obriga o governo a pagar aos aposentados e 
pensionistas a diferença entre os reajustes dados em 2006 ao salário mínimo, de 
16,67%, e às pensões e aposentadorias do INSS, de 5,01%.E solicitando mais uma vez 
o empenho de todas as lideranças partidárias no sentido de acabar o quanto antes com 
esta situação visivelmente angustiante e desgastante que vivem os aposentados de 
nosso país. Não fazemos mais idéia de quantas vezes essa matéria já foi adiada, algo 
inaceitável, injustificável, pois se até agora não se chegou a um acordo quanto a um 
reajuste, que sejam então colocados os Projetos do Senador Paulo Paim em votação e 
no voto de seus representantes, os aposentados poderão então conhecer quem 
realmente está ao seu lado. Nobres Deputados, esta situação já está chegando ao seu 
limite, há uma definição bem prática para tudo isso, que é a aprovação dos Projetos do 
Senador Paulo Paim (PT-RS), que entre outras coisas estende o percentual de reajuste 
do salário-mínimo a todas as aposentadorias e o outro o qual extingue o uso do fator 
previdenciário como base para as aposentadorias, tendo assim, uma importância mais 
significativa para os aposentados e pensionistas, uma vez que garante uma política 
permanente de reajuste. Mais uma vez estamos nos manifestando e solicitando 
empenho dos nobres parlamentares, empenho só não, mas principalmente 
sensibilidade, pois é inconcebível o tratamento que se tem dado ao aposentado, que ao 
longo de sua vida passa por tantas dificuldades e que agora é jogado de lá para cá e de 
cá para lá, como se o tempo que lhes resta fosse o mesmo do início da carreira 
profissional. Tendo em vista, ser necessária a aprovação destes projetos. É de 
significativa importância esta pressão democrática para que seja dado um tratamento 
mais igualitário aos aposentados e pensionistas que buscam o cumprimento dos seus 
direitos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2676/503/09, A Vereadora abaixo subscrita 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Presidente da 
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República Federativa do Brasil, ao Presidente do Senado, ao Presidente da Câmara 
dos Deputados, aos Senadores da Bancada Gaúcha, e aos Líderes de Bancada de 
todos os partidos na Câmara Federal ao Deputado Federal Paulo Pimenta, autor da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 386/09) que restabelece a exigência de 
diploma de curso superior para Jornalistas, manifestando nossa inconformidade mais 
uma vez com o adiamento da votação da referida PEC, manifestamos o nosso total 
apoio a aprovação imediata desta PEC. Somos totalmente favoráveis à aprovação 
desta PEC de autoria do nobre Deputado Paulo Pimenta, em razão de que 
consideramos a decisão do Supremo Tribunal Federal, bastante equivocada, pois é 
inadmissível que para a profissão de jornalista seja necessário apenas o hábito da 
leitura e o exercício da prática profissional, quando sabe-se o quanto é essencial e 
imprescindível os preceitos técnicos e éticos, necessários para o desempenho de 
tarefas como entrevistar, noticiar e editar, e que são adquiridos através do curso 
específico para a prática de tal profissão. A Constituição Federal, ao tratar dos “Direitos 
e Garantias Fundamentais” estabelece no artigo 5º, inciso IV, “é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato”. No inciso IX: “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou 
licença”. Ao cuidar da “Comunicação Social”, a Constituição, no artigo 220 e seu 
parágrafo 1º, dispõem:”a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição”. O maior bem a ser tutelado não é o direito do 
jornalista de informar, mas sim o da sociedade de ser informada. No momento só 
podemos aguardar que a sensatez dos nobres deputados possa devolver a qualificação 
a uma profissão de tão relevante importância, que possui além de tantas, uma grande 
função social, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2677/504/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado, a Brigada Militar de Carazinho e ao Conselho Tutelar para 
que seja estudada a possibilidade de reforçar a fiscalização quanto à situação do 
consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade em estabelecimentos como bares 
e boates de nossa cidade.  É de suma importância que seja feito um controle mais 
rigoroso no que se trata da venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de idade 
em nossa cidade. Pois são freqüentes relatos de pessoas que presenciam crianças, e 
jovens alcoolizados em alguns estabelecimentos, sem que haja uma fiscalização mais 
severa quanto a este problema, Vereador Estevão De Loreno –PP; 2678/505/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em 
plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. Alexandre Capitâneo, 
responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente solicitando que seja feito 
uma fiscalização na Rua Antônio F. Kerpem no bairro Centro, pois os moradores estão 
reclamando de uma vertente de água que corta a referida rua na altura do n° 120, 
causando inúmeros transtornos aos moradores e para quem utiliza a referida via, por 
isso peço para que seja averiguada tal reclamação e tomem as providências cabíveis o 
mais breve possível, Vereador João Mafalda – PSDB; moções: 2679/509/09, ofício a 
PALOMA DRUM SCHACHT do CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO RIOGRANDENSE, 
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PARABENIZANDO-A pela conquista da primeira colocação na GAITA DE BOTÃO 
FEMININO na 2ª FASE REGIONAL DO ENARTINHO 2009, evento transcorrido no 
último dia 31 de outubro, que contou com a participação de oito Municípios da Região. 
PARABÉNS PALOMA pela conquista do troféu e por bem representar nosso 
MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2680/510/09, ofício a jovem CAMILA 
PEROZZA do CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO RIOGRANDENSE, PARABENIZANDO-
A pela conquista da primeira colocação no VIOLÃO FEMININO JUVENIL na 2ª FASE 
REGIONAL DO ENARTINHO 2009, evento transcorrido no último dia 31 de outubro, 
que contou com a participação de oito Municípios da Região. PARABÉNS CAMILA pela 
conquista do troféu e por bem representar nosso MUNICÍPIO, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2681/511/09, ofício a MARIANA MESSERSCHIMIDT do CTG UNIDOS 
PELA TRADIÇÃO RIOGRANDENSE, PARABENIZANDO-A pela conquista da primeira 
colocação na GAITA PIANO FEMININO na 2ª FASE REGIONAL DO ENARTINHO 
2009, evento transcorrido no último dia 31 de outubro, que contou com a participação 
de oito Municípios da Região. PARABÉNS MARIANA pela conquista do troféu e por 
bem representar nosso MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2682/512/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a todos os Radialistas das 
Rádios de nosso município, por ocasião da comemoração do DIA DO RADIALISTA que 
ocorreu no último dia 07 de novembro. São muitas as lembranças que nos fazem refletir 
sobre o desenvolvimento tecnológico promovido pelo ser humano, são pássaros 
mecânicos que transportam pessoas, comunicação instantânea através de e-mails 
entre amigos que moram em países diferentes ou até mesmo o surgimento de 
pequenos equipamentos e aparelhos que fazem vídeos, fotografam e baixam músicas. 
Mas uma das melhores lembranças é da “Era do Rádio”, ocorrida nos anos 40 e 50, no 
Brasil.Bastava ligar aqueles grandes e pesados aparelhos, e todos corriam para ouvir 
muitos ruídos e uma programação recheada de musicais, transmissões esportivas, 
programas de humor, novelas, hora certa, entre outros. O rádio era a principal fonte de 
informação e as vozes dos radialistas disputavam a atenção e o respeito do público. 
Vozes de profissionais que não aparecem, porém influenciam a vida e o comportamento 
de muitas pessoas.Os radialistas se tornaram ídolos e até hoje levam informação e 
entretenimento para os lares dos brasileiros. Os profissionais do rádio são responsáveis 
por produzir conteúdos de interesse público, narrá-los e comentá-los quando 
necessário. Para vários cidadãos os radialistas se tornam amigos e companheiros nas 
horas de solidão. Antigamente não se poderia carregar o rádio para outros lugares, hoje 
em dia os ruídos diminuíram, os programas ganharam novos formatos e o rádio cabe na 
palma da mão.O rádio tem uma característica ímpar que é a instantaneidade na 
transmissão da notícia. Ele tem esse privilégio de transmiti-la no momento em que 
acontece. Por tudo isso e por muito mais, recebam estes profissionais, o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 2683/513/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, a 
todos os diretores das Escolas e Instituições de Ensino do município (municipais, 
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estaduais e particulares), por ocasião da comemoração do DIA DO DIRETOR DE 
ESCOLA, que será comemorado na próxima quinta-feira dia 12 de novembro. O Diretor 
de Escola é o principal responsável pelo bom funcionamento, organização e 
administração das atividades do colégio, sendo por vários motivos uma figura 
exponencial na estrutura de qualquer sistema de ensino, seja público ou privado. Suas 
funções alcançam praticamente todos os setores da escola, e múltiplos são os seus 
afazeres numa instituição que congrega muitos alunos, centenas de pais, dezenas de 
professores e funcionários. As responsabilidades com isso são imensas, uma vez que 
estão sob seus cuidados, crianças e jovens nem sempre preocupados consigo 
mesmos, ao longo de um ano letivo, num ambiente onde tudo pode acontecer, inclusive 
pequenos ou grande incidentes. Como se pode ver, aos diretores se atribui muitas 
responsabilidades, entre as principais está realmente o incentivo aos professores, o 
atendimento aos pais, alunos e servidores, zelando impreterivelmente pela qualidade do 
ensino e pela harmonia da comunidade escolar. O Diretor é o mestre pensador, aquele 
que projeta a escola de qualidade desejada pela comunidade, embora quase nunca 
possível, pelos péssimos salários e condições de trabalho. A tanto empenho do diretor, 
nos faz mais uma vez pensar em qual é a contrapartida dos governantes e das 
autoridades educacionais?Temos a certeza de que o diretor faz toda a diferença dentro 
da escola, pois uma boa gestão é a diferença para bons resultados, seja lá qual for o 
tamanho da escola, o número de alunos ou tipo de ensino, sempre é possível descobrir 
novos caminhos, colocar em prática novas idéias, e, a partir daí, envolver todo o grupo 
em torno dos mesmos objetivos. Parabéns a todos estes profissionais que fazem a 
diferença em seus locais de trabalho através de suas ações, iniciativas e lideranças. 
Recebam assim, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2684/514/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho ao Serviço Social do Comércio - SESC Carazinho, 
na pessoa da  Senhora Gerente Giana Groth, ao Sindicato do Comércio Varejista de 
Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Erselino Zottis e a Vendedora da Loja 
Sport Sul, na pessoa da jovem Fernanda dos Santos, manifestando os nossos 
cumprimentos pelo destaque deste ano, recebendo o “Prêmio Comerciário do Ano”, na 
qual conta na sua história  o episódio de dois irmãos carentes que se uniram para 
presentear a mãe. Evento realizado no dia 30 de outubro de 2009 na Bier Pub, 
promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista e  Sesc de Carazinho. Onde a história 
da vencedora foi uma verdadeira lição de vida, a qual pode ser compartilhada com 
outras pessoas que podem tirar disso uma motivação. Nossos parabéns pela melhor 
história do comércio carazinhense, com fundamento humanitário e emotiva. Onde as 
pequenas histórias simples, mas de grande valia para a pessoa que a vivenciou. 
Desejamos sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 
2685/515/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
senhorita FERNANDA DOS SANTOS, funcionária da Loja SPORTSUL vencedora do 
prêmio “COMERCIARIO DO ANO” oferecido pelo Sindicato Varejista de Carazinho e 
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SESC Carazinho que premiou a melhor historia do Comércio de Carazinho e publicada 
em um livro com as 50 melhores crônicas do Estado. Parabéns pelo prêmio e receba o 
recebendo o reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 2686/516/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois 
de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos aos 
senhores IRINEU GRAEBI; Ir. ALZIRA ZARDO; CARMEN CAPELETO DE ANDRADE; 
REJANE NUNES PEREIRA; NILTON FRANCISCO KERN; CARMELINDA 
RODRIGUES DE MORAES; MARINILVA COSTA e GABRIELA CITOLIN, que durante o 
2º fórum Municipal do Idoso (CMIC) de Carazinho foram  escolhidos para compor o 
Conselho do Idoso  com o mandato de dois anos e que  representam  a Sociedade 
Civil,  voltado para   políticas  da 3º Idade. Receba o reconhecimento do Legislativo 
Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2687/517/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da 
Republica Senhor Luis Inácio Lula da Silva, parabenizando pela distinção recebida no 
dia 05 de novembro em Londres o Prêmio Chatham House 2009 por sua atuação na 
América Latina. Na justificativa da instituição de relações internacionais britânica, Lula é 
reconhecido como uma personalidade chave como condutor da estabilidade e 
integração da região, com contribuição na solução de crises, como no Haiti, e incentivo 
à constituição da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), também é reconhecido 
por sua contribuição para reduzir a pobreza no Brasil, apoiando compromissos 
democráticos e objetivos do País. A Chatham House elege anualmente o político que 
deu maior contribuição às relações exteriores.A grandeza de um povo pode ser medida 
pela luta, por direitos amplos na conquista da cidadania, Vereador Leandro Adams –PT; 
2688/518/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de 
congratulações ao Deputado Estadual Cássia Carpes (PTB), pela aprovação pela 
Assembléia Legislativa e posterior sanção pela Governadora Yeda Crusius, da Lei nº 
13.274, publicada no diário oficial desta quarta-feira, onde a mesma dispõe sobre a 
fixação de placa ou cartaz informativo sobre o direito do consumidor de ter redução nos 
juros e nos demais acréscimos na antecipação dos débitos.O povo esclarecido tem o 
dever de cobrar seus direitos. Desta forma, a informação e o conhecimento da 
legislação é o grande elo que liga o consumidor aos seus direitos. Por meio deste, 
nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
2689/519/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de 
congratulações ao Deputado Federal Beto Albuquerque (PSB/RS), presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, pela iniciativa do movimento “Chega de 
Acidentes”. Acredito que a iniciativa de entidades e do nobre deputado vem a aliar-se 
ao pensamento de toda a população brasileira, colocando um “basta” nos acidentes de 
todo o Brasil. Somente com dados reais e específicos quanto aos números de acidentes 
nas rodovias brasileiras pode fazer com que os motoristas se conscientizem da 
importância de um trânsito seguro e que ajude no desenvolvimento de nosso país. Por 
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meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso. Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2690/520/09, 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 aos profissionais das rádios Gazeta, 
Diário da Manhã, Rede Aleluia, e Comunitária   pelo Dia do Radialista comemorado no 
último dia 7 (sete) de novembro. È com imensa satisfação que o vereador abaixo 
assinado cumprimenta a todos os radialistas de Carazinho por sua imensa dedicação 
em transmitir diariamente a informação na sua forma mais clara e dinâmica, levando a 
todos os carazinhenses conteúdo e entretenimento, sem perder o foco de um jornalismo 
sério e de alta qualidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2691/521/09, 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 dupla de músicos  César e Zéu, por representar nosso município de forma 
tão excelente em todo o estado e em diversos lugares do Brasil Representando muito 
bem o lado artístico de Carazinho, a dupla César e Zéu, vem elevando o nível cultural 
de sua cidade natal levando a vários lugares de nosso país o melhor do estilo sertanejo 
universitário, com músicas inéditas da própria dupla e outros sucessos conhecidos 
nacionalmente. Recebam novamente os votos de sucesso da parte deste vereador, que 
deseja que continuem cada vez mais prestigiando nosso povo com esta qualidade e 
talento, já conhecido por muitos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2692/52/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Luiz Claudiomiro 
de Quadros, pela reeleição a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Carazinho. Com manifestação de apreço e admiração a toda a diretoria 
que ora assume, através do trabalho sério e competente demonstrado, desejamos que 
o Sindicato galgue degraus cada vez mais sólidos na representatividade dos direitos e 
deveres dos servidores municipais. Plenamente consciente e sabedor do trabalho 
desenvolvido por tão coeso grupo de Servidores, corrobamos à vontade de que essa 
gestão seja coroada de êxito, e que o apoio recebido dos servidores públicos 
municipais cresça cada vez mais, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2693/523/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após submetido em plenário 
para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos à Corte da 3ª Idade eleita na Nona 
Edição do Baile da Saudade realizado pelo Grupo Melhor Idade do Clube Caixeral, 
parabenizando a Rainha, Sra. Ivoni Knop e a 1ª Princesa, Sra. Celita de Souza, 
reconhecidas pela simpatia, alegria e carisma junto ao grupo.Enaltecemos a iniciativa 
de condecoração às dignas senhoras empossadas, referendada pela magnânima 
representação da corte anterior, nas pessoas das senhoras Miraci Graebin, Iolita Grehs, 
Eli Bolgenhagen e Glaci Metz. Desejamos votos de sucesso e bem estar a todas. “Deus 
entregou aos velhos um grande benefício em lugar da memória: a prudência obtida pelo 
uso das coisas e um juízo mais agudo e eficaz”, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
2694/524/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que depois de 
submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio de cumprimentos ao Jovem 
Alan da Cruz Mafalda, aluno do Curso Fesing da ULBRA que a pedido da Promotoria 
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de justiça de Carazinho confeccionou a identidade gráfica para a futura repressão ao 
abuso sexual infantil da internet, Vereador Leandro Adams –PT; Presidente Vereador 
Leandro Adams; conforme acordo de bancadas hoje não teremos o intervalo 
regimental e também não teremos o grande expediente, ordem do dia, passamos agora 
para apreciação e votação, requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido 
à senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor do requerimento com 
exceção aos requerimentos de pesar e o requerimento pedido de informação; Vereador 
Gilnei Jarré; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; solicito que seja colocado em 
votação em bloco requerimentos, moções e projetos, solicito apenas o projeto de lei 
155/09 que seja colocado em destaque; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor 
Presidente, eu gostaria que, pode ser votado em bloco os projetos, com exceção do 
projeto que autoriza o município a prestar serviços na nova sede do clube comercial; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento verbal do 
Vereador Gilnei Jarré e o requerimento verbal do Vereador Paulino de Moura, para 
votação em bloco dos requerimentos, moções e projetos, com exceção a dois projetos, 
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 do numero e autor dos requerimentos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 
05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 11 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 12 
Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador João Mafalda – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, a imprensa aqui presente, o 
Diário da Manhã, Rádio Gazeta, o presidente do PMDB, o Déio, é com muita alegria 
Déio, quando recebi que você era o novo presidente do PMDB, fiquei muito faceiro, 
fiquei muito feliz, porque assim, você é uma pessoa merecedora, uma pessoa que 
realmente tem uma garra fora do comum, então se sinta prestigiado, procure levar essa 
agremiação, a qual eu já participei, tenho grande amigos ali, procure levar para quem 
sabe lá buscar uma possibilidade de uma prefeitura em Carazinho, então estou dizendo 
de coração para ti e te parabenizar, poderemos estar juntos sim, poderemos não estar 
juntos, sim, mas a política funciona assim, as amizades tem que permanecer, e eu tirei 
por ti aqui nessa casa, uma amizade pura e sincera, então parabéns a ti, senhor 
presidente, Senhores Vereadores, imprensa, eu preciso que vocês se atenham a esse 
requerimento que fiz ao comando da brigada militar, no ultimo sábado houve uma briga 
generalizada na praça do nosso município de Carazinho, na esquina da Pedro Vargas, 
ao qual fiquei estarrecido da forma que essa briga se desenvolveu, onde dois grupos de 
jovens, se pegaram no pau valendo, se brigaram, se jogaram pedra, se jogaram tijolo, 
pararam, pasmem os senhores, pararam o transito de Carazinho para as pessoas não 
poderem mais circular na avenida e tiveram que fazer os desvios contramão porque a 
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brigada não veio ali, trezentos metros do postinho da brigada militar, ela não veio ali 
para tentar amenizar, esse vereador ligou para eles, a resposta que tive foi de que não 
tinha viatura, que não tinha efetivo, e que não poderiam estar ali naquele momento, 
duas e trinta e dois da madrugada novamente, e pior a briga, pior, uma senhora do 
bairro Floresta me liga dizendo que fez os mesmos questionamentos, na mesma noite, 
onde tinha um individuo que oferecia perigo a ela lá no bar dela, o que aconteceu, esse 
individuou assaltou, levou lá três, quatro mil reais de todos os clientes, e a brigada não 
foi, mas agora, nessa ultima semana, no domingo, deu um acidente de automóvel na 
mesma esquina, na Pedro Vargas com a Avenida Flores da Cunha, sabe quantas 
viaturas tinha? Três, sabe quantos brigadianos tinham? Oito a dez, será? Será? Que 
estão escolhendo as diligencias para fazer? Será que estão escolhendo qual é a menos 
perigosa para ir lá atender? Será que nós, comunidade de Carazinho vamos pagar 
isso? E eu estou fazendo esse desabafo porque eu liguei para a brigada militar, e a 
resposta que tive foi, e me identifiquei, é o Vereador Paulino de Moura, gostaria, esse 
jovens vão se matar aqui, e ai eles disseram não, não vamos, no outro dia, deu um 
acidente grave o acidente, a brigada tinha que estar ali mesmo, mas daí tinha três 
viaturas, tinha oito policiais, mas naquela briga, que as crianças, os jovens, os 
adolescentes quase se mataram não tinha nenhum, então eu quero convidar o 
Vereador Estevão De Loreno, o Vereador Rudinei Brombilla que somos da comissão de 
segurança publica dessa casa, para nós fazermos uma audiência com abrigada militar, 
já disse ao senhor prefeito municipal que ele estude uma possibilidade de tornar a 
nossa praça, a praça, ou as praças do município de Carazinho, com o toque de 
recolher, infelizmente, infelizmente, vai ter que se fazer isso, fazer o toque de recolher a  
partir da meia noite, jovem nenhum, não estando acompanhado pelos seus pais, não 
pode ficar na praça publica, porque eles não sabem se comportar, e eu fiz um apelo aos 
senhores pais através da rádio Gazeta, onde eu pedi pelo amor de Deus, vejam onde 
os filhos de vocês estão, porque eram meninas, eram moças, eram rapazes, arriscando 
se matar e o pai chega em casa e receber a noticia que seu filho estava morto, porque 
foi horrível a briga, a briga não foi briga de soco, foi de madeira, quebraram as lixeiras, 
arrancaram pedra do calçamento para se jogar e os carros, pasmem os senhores, 
imprensa, os carros faziam contorno a Pedro Vargas, já concluo senhor presidente, a 
Pedro Vargas a direita, contramão, arriscando a se matar, a se baterem um ao outro, 
porque não podiam seguir a avenida, o Postinho da Brigada a trezentos metros na 
frente, eu sei que é uma briga muito perigosa que eu estou comprando, é muito 
complicada, porque o meu filho se fizer alguma coisa na avenida, eles vão baixar 
madeira, porque vão baixar? Porque ele não esta envolvido em gang e movimentos 
grandes, ai, até eu saber o meu filho já apanhou, mas o meu filho tem uma conduta 
decente, eu espero que isso não aconteça, e eu não tenho medo de sofrer qualquer tipo 
de ameaça, qualquer tipo de situação, e aqui eu não estou generalizando e dizendo que 
todo brigadiano não tem competência, para mim ali faltou orientação de quem esta lá no 
comando para distribuir melhor, então seria isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, comunidade de Carazinho, meu suplente de vereador o qual estou 
vereador hoje porque tu fizeste uma boa votação Marcos, eu quero dizer para minha 
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comunidade, não vou recuar, se tiver que comprar essa briga com a brigada militar, 
porque essa casa, esse vereador, muitas vezes foi a Porto Alegre buscar efetivo, 
buscar ambulância, os concursos para os novos brigadianos temporários esta ai, só que 
eu não agüento ver o que eu vi e ficar calado, não ficarei com certeza, muito obrigado, 
desculpa me adiantar no tempo, Senhor Presidente, mas o tema era importante, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, quero 
cumprimentar também a executiva do PMDB que esta aqui com seu presidente o Déio, 
o vice-presidente Otto,  e o tesoureiro Jorge, o décimo segundo vereador, seu 
Silveirinha, é sempre um prazer lhe ver aqui, a Alemoa, o presidente do hospital, o sue 
Muin, e a todos que estão aqui nos prestigiando hoje, quero fazer dois comentários em 
relação aos dois requerimentos que encaminhei, o primeiro é em relação à driblada que 
o senhor presidente, junto com lideres de governo, deram na ultima sessão que era 
para ser votado a PEC dos aposentados, realmente a gente fica estarrecido com a 
política neste país, com certeza, quando agente vê pessoas que se aposentaram, 
pensionistas que estão lá em vigília saíram de diversos estados, alias, o movimento dos 
aposentados, de todos os movimentos que eu conheço, é um dos movimentos mais 
fortes, é um dos movimentos mais organizados em que essas pessoas são incansáveis 
na busca por seus direitos, e enquanto o nosso pais fica emprestando dinheiro para 
bancos estrangeiros, fica fazendo tudo e o mais que a gente sabe em outros paises, 
nós temos que ficar agüentando que sindicatos apóiem a medida tomada pelo governo, 
acredito firmemente, o Vereador Leandro Adams, encaminhou uma moção, a grande 
diferença que o presidente Lula tem nas questões sociais realmente tem, agora, todas 
elas, todas, sem exceção, são depostas com essa forma de conduzir, digamos assim, 
para não falar uma palavra que talvez, mais pejorativa com o que é feito com 
aposentados e pensionistas, acho que nós devemos ter essa consciência, todos nós 
que temos a oportunidade de ter um microfone a nossa frente, não importa se sejamos 
eleitos ou não, nós devemos sim, bradar por uma apoio para que isso seja votado sem 
enganação, não pensem que estão enganando pessoas que há muito tempo já estão 
esclarecidas; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte colega; Vereadora 
Sandra Citolin; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; eu quero colaborar 
com a tua explanação, vou pedir ao meu presidente do PTB o qual nós damos 
sustentabilidade ao governo Lula, gostaria que o seu PMDB fizesse a mesma coisa, 
cobrasse do governo Lula a situação dos aposentados, então eu farei um oficio, vou 
pedir para o meu presidente fazer um oficio, dizendo ao presidente Lula, todo social que 
a Vossa Excelência faz, nós concordamos, nós referendamos, mas a situação dos 
aposentados tem que ser melhor discutida e tem que parar de enganar os aposentados, 
então fecho com sua explanação, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; esta certo 
vereador, esse o teor do meu requerimento para que o nosso partido que esta aliado ao 
governo Lula, seja juntamente com todos os partidos aliados, aqueles que vão 
defender, as causas por direito ganhas dos aposentados, o segundo requerimento que 
eu estou encaminhando é em relação a proposta do deputado federal Paulo Pimenta, 
em relação a PEC 386/2009 que dá garantia ao profissional jornalista, com a 
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necessidade do diploma, nós sabemos sim o quanto a imprensa é importante, nós 
sabemos que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação de imagens, de 
vídeos, de melodias, de noticias, e para isso, tem que ter sim, um cunho técnico 
direcionado, agora, quem sabe, qualquer pessoa que saiba falar bem, ou que por 
ventura saiba escrever bem, possa ser jornalista, acho que o papel do jornalista é 
justamente esse, informar, dar credibilidade a noticia, e ser transparente com o trabalho 
que ele faz, e para isso é necessário um diploma, para tudo aquilo que a gente atua 
devemos estudar, devemos ter conhecimento, devemos saber tecnicamente o que 
estamos fazendo, e não no achismo, não eu acho, eu acho, eu acho! Por isso que nós 
estamos com o país com tantas diferenças e com tantas desigualdades, porque com 
certeza muitos se acharam, e a gente esta ai penando com muitas situações que ainda 
não foram resolvidas, obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, em especial o 
ex-vereador presidente do PMDB, meu grande amigo Déio, tenho saudades Déio de 
você nesta casa, tenho certeza que todos os vereadores que trabalharam contigo 
sentem a mesma coisa, essa é uma casa de debate e embates, eu discuti com a 
maioria dos vereadores na legislatura passada, mas com o Deio eu nunca discuti, 
sempre fomos amigos e sempre trabalhamos juntos e não sei por que Déio a gente 
sempre teve uma simpatia um pelo outro, e os trabalhos que nós fazíamos era em 
comum acordo, então eu tenho uma simpatia muito grande por ti, quer o  dizer que 
acabei de assinar um oficio que o João Mafalda me pediu para assinar, com relação 
aos suplentes, para entrar no fórum, e assinei mais por sua pessoa e pelo Marcos que 
esta presente ai, pelo Mafalda também que me pediu, Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, também gostaria de cumprimentar Senhor Silveira, imprensa, o Veiga do 
meu partido, toda imprensa, direção do hospital  na pessoa do Sr. Muin Salim, dizer que 
o espaço hoje não vai ter grande expediente, eu gostaria de discutir umas indicações, 
nos últimos finais de semana o parque da cidade tem sido visitado por muita gente 
devido aos calores, muito calor, e o parque sempre foi um motivo de debate nessa 
casa, que sempre falta alguma coisa, agora as estradas estão boas, a grama esta 
cortada, mas não tem banheiro gente, não tem banheiro para o pessoal ir no banheiro 
lá, então o pessoal me cobra, Sálvia você tem que pedir, porque o pessoal tem que 
fazer as necessidades, tinha mil pessoas no sábado retrasado, domingo retrasado 
naquele feriadão que deu, tinha mil pessoas lá, e o pessoal não tinha banheiro, a 
cancha de bocha, só tem uma cancha de bocha lá, plantaram mudas dentro, então o 
pessoal não tem onde jogar bocha, Veiga, e o pessoal aquele que gosta de jogar 
bocha, que vai lá, aquele pessoal que não pode pagar um clube, que eu cobrava no 
outro governo, e seria incoerência minha não cobrar agora se as coisas estão erradas, 
eu continuo cobrando, e o Déio é testemunha, não é Déio? Que eu cobrava, não pode 
gente, as pessoas que não podem pagar um comercial, um aquático, não podem ter 
sua piscina em casa, eles só tem aquele lazer lá, que é o parque, e não ter banheiro, 
então fica aqui o meu pedido para o senhor prefeito, para que arregle lá os banheiros, 
arrume lá os bainheiros, também estou cansado de pedir, ali o pessoal dos camelos ali, 
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tiraram a parada de ônibus da frente, o pessoal fizeram um abaixo assinado e me 
entregaram, quase mil assinaturas, e eu entreguei lá, fui lá falar com o prefeito, 
conversei com o Forlin, conversei com aquele outro rapaz, aquele do transito, como é o 
nome dele Rudi? O Belo, conversei, pedi, pessoal desce para fazer compra, depois, 
num dia de chuva, a parada mais perto fica a duzentos metros, cento e cinquenta 
metros de distancia, os comerciários que trabalham ali perto eles tem, dia de chuva, 
eles tem que andar, andar longe para pegar ônibus para ir embora, e quando tem, não 
só chuva gente, sol, dia de sol ai, no mínimo que eles estão pedindo, fizeram um abaixo 
assinado, não sei por que tanta demora, eu falei com o capitão For5lin, capitão, o que 
esta faltando? Agora chegou as paradas, já faz um mês atrás, mas não colocam, eu 
não sei por que a demora, são coisas tão simples de fazer, que o povo cobra, e nos 
cobra com razão, e nós fomos eleitos para isso, para nos cobrarem, nós ganhamos 
para isso, pode cobrar a vontade, agora também nós temos que cobrar de quem é o 
executivo, de quem executa, também Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu, a 
pedido de moradores, o pessoal tem me pedido, colocaram, o governo passado colocou 
os pardais, como o Governo Aylton não aceitou, mandou embora essa empresa, não 
aceitou botar pardal na cidade, aceitou muito bem que Passo Fundo o comércio, a 
Indústria lá estão de briga, eu tenho vereadores amigos meus lá que estão de briga, 
tem gente que esta vindo para Carazinho, ou indo para outra cidade, que é muito 
pardal, isso é uma fabrica de multa que esta acontecendo em Passo Fundo, o pessoal 
não esta gostando, pessoal da CDL da ACIC, eu conheço um pessoal, eles falam, 
então o que aconteceu em Carazinho, colocaram esses pardais, como eles não estão 
funcionando, viu Otto, eles não estão funcionando, mas o pessoal não sabe, de outras 
cidades, eles chegam perto do pardal e param, e vem um carazinhense atrás, ele freia, 
aconteceu várias batidas já, de pequena monta,m porque o pessoal não sabe que não 
esta funcionando, eles vêem o pardal ali, pensam que esta funcionando, então estou 
pedindo, o líder do governo não esta ali agora, estou pedindo para o De Loreno então, 
que avise o prefeito lá para  retirar essas, já que não vai funcionar mesmo que retire, 
entregue lá para essa firma lá que trouxe para cá, graças a Deus não funcionou, tem 
um aparte Alemão; Vereador Paulino de Moura; obrigado Vereador Felipe Sálvia, vim 
de Porto Alegre e vim por Passo Fundo para deixar minha filha lá, contei lá do 
vermelhão da serra, vindo fora a fora, até aqui a saída para Carazinho, trinta e oito 
pardais, só nas duas avenidas, pensa como é que esta o caos em Passo Fundo, 
realmente tem razão, o transito ele demora mais para fluir, da mais batidas então esta 
de parabéns vossa excelência abordar esse assunto; Vereador Felipe Sálvia; obrigado 
Vereador Paulino de Moura, obrigado, tem um aparte Vereador Rudi; Vereador 
Rudinei Brombilla; um aparte, obrigado, só para cumprimentar também ao colega 
Paulino, eu estava sexta-feira em Passo Fundo, já falei isso na tribuna, volto a repetir, 
tu tens razão quando diz que dá mais batida, eu fui um dos que tive esse problema lá, e 
realmente, Passo Fundo, com as pessoas que agente conversa lá, esta todo mundo 
complicado, mas deixa eu te dar uma noticia aqui, até na outra sessão o Jarré disse, o 
Rudi é o que resolve lá, conversei agora com o Capitão Forlin até terça-feira, não 
amanhã, na outra terça-feira, a parada de ônibus vai estar sendo colocada no sentido 
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Borguetti, rodoviária, no inicio dos camelos ali, então ele pediu hoje é segunda-feira, até 
sem ser amanhã, na próxima terça-feira, esta sendo colocada essa parada ali, só para 
dar um retorno; Vereador Felipe Sálvia; isso é uma boa noticia, porque já estou 
cansado de cobrar isso, uma coisa tão simples, uma parada de ônibus, não é, o pessoal 
esta sofrendo ali, cumprimentar os radialistas, o Tio Pisca, o delegado da rádio 
comunitária, o Veiga radialista, Ana Maria, semana que vem é o seu dia, a festa não sei 
onde vai ser, mas convido os vereadores da casa aqui, todo mundo adora vocês 
pessoal, no mais muito obrigado, também esqueci da Diário da manhã, da Mara, 
desculpa Mara, também esta convidada para a festa; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, senhoras e senhores, imprensa, já estava com saudade da 
latinha aqui, fazia já vários dias que não retornávamos a casa, só para umas 
pinceladas, a respeito do assunto acho que bastante importante, relevante que o 
Vereador Felipe Sálvia comentou, quanto a Pardal, eu acho que isso é consenso, em 
geral de todo mundo, prejudicial ao município, isso ai é uma arrecadação sem tamanho 
de dinheiro, o brasileiro já esta cheio de tributos, paga IPVA, IPTU, é tanto tributo que a 
gente paga, a gente paga sobre tudo que consome, 35% do nosso salário vai tudo em 
tributo, ainda mais, eu sempre fui contra esses semáforos, esse foi um dos motivos que 
o PSDB perdeu as eleições, foi a...não sei quem teve a brilhante idéia de colocar aquilo 
ali, quer dizer, isso é outro departamento, mas que é prejudicial sim, e geralmente o 
Felipe tem razão, que o pessoal de fora não sabe que não esta funcionando, e ele 
diminui a velocidade, e o pessoal da cidade sabe que não funciona vem a toda, e ai da 
aquela confusão, era importante mesmo que se entrasse em contato com essa 
empresa para que se retirasse já que não vai funcionar, e não deve funcionar mais, 
outro detalhe importante que o Felipe estava comentando, é a respeito do Balneário, 
nosso Parque da cidade, eu estive lá hoje a tarde, dando uma olhada, para ver em que 
pé esta, e até porque a gente acompanhou mais na outra administração, e o Jarré esta 
a par e acompanhou e ajudou a fazer diversos trabalhos lá, foi feito limpeza, foi 
ajeitado, foi feita a divisão das águas lá, para poder se baixar o nível de água, hoje dá 
pé em tudo que é lugar, foi colocado pedras lá, então ficou bom ali, foi feito banheiros, 
foi feito churrasqueiras, foi feito quiosques, e um dos meus pedidos, cancha de bocha, 
quem não gosta de jogar uma bochinha, foi feito uma bela de uma cancha, e hoje lá 
colocaram viveiros de planta lá na cancha, mas ali é só achar outro local, o vereador do 
governo, então assim, se levasse essa mensagem então ao executivo para que 
tirassem aquelas plantas que estão na cancha de bocha e achasse outro local, para 
deixar a cancha livre, e aqueles quiosques eles começaram a ser depredados,  tem que 
dar uma ajeitada neles de novo, e o quiosque do fundo, o quiosque novo esta cheio de 
mato, não tem como fazer nada ali, porque esta cheio de cobra e lagarto, tem que dar 
uma limpada ali, mas o principal, eu notei, aquela ponte, a ponte que vai para a ilha, 
aquela ilhazinha ali é linda, tem uma sombra fantástica, falta o que? Uma lixeira dentro 
da ilha, que não tem, e arrumar a ponte, a ponte esta faltando tabuas, e a gente que é 
meio gordinho tem que passar pela ponta, porque se passar pelo meio de repente 
quebra porque esta meio podre, aquilo ali vai matar gente, e a prefeitura vai responder 
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processo, quer dizer, não custa, se não botarem, vou lá eu mesmo com um martelo e 
uns pregos e vou ajeitar, a ponte aquela não dá, é um perigo, falta duas, três tabuas, 
daqui a pouco esta parelho, falta duas, três, e algumas podres, e todo mundo vai para a 
prainha que é aquela ali que é a ilha que fica no meio do parque, eu não sei quem falou 
em mil pessoas, mas realmente, final de semana esta cheio lá, porque esta cheio? 
Porque ninguém tem dinheiro para ir para esses parques aquáticos aqui, esses 
campings ai, é cinco, seis reais por pessoa para entrar, é cinco reais para ocupar a 
piscina, quer dizer, dez reais por pessoa, vai uma família, geralmente pobre é cheio de 
filho, quando tu vê...cinquenta conto ali morto, a diária, não tem fundamento, então ali 
que esta o lazer, duzentos hectares de terra, é nosso, nós temos obrigação de cuidar, lá 
os banheiros estão todos depredados, mas nós temos que dar um jeito, ajeitar de novo 
pelo menos, para esse verão, depois vamos ver daqui para diante, e o mais importante, 
e é bem fácil, já tem um funcionário da prefeitura que se prontificou lá, que é o Ari, já 
morou lá, poxa, coloque aquele cara morar lá para cuidar, se não tiver alguém cuidando 
não adianta arrumar os banheiros, vão depredar tudo de novo, é um fator social de 
grande importância; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador, 
obrigado, até na próxima sessão, eu quero fazer um requerimento também, porque veio 
aqui no inicio do ano a Clenara Munerolli, que esta responsável pelo meio ambiente, 
junto com o Nelson Loeff, que na época era o secretario do desenvolvimento, 
apresentaram um projeto, dois projetos, um para o Parque da Cidade, e outro para o 
matinho da viação, atrás da Guabi, certo, então até para eles retornarem, ela retornar 
aqui na casa e apresentar para nós vereadores como é que esta esse andamento, o 
que foi feito dentro daqueles projetos, porque foi no inicio do ano,  já começamos a 
temporada, não é porque sou vereador da administração, do PP, que também vou estar 
sempre admitindo e concordando com o que esta sendo feito, concordo com a 
população que tem que ter melhorias, concordo com o Felipe, com a vossa senhoria, 
que tem que ter melhorias no parque, então vamos cobrar, vamos cobrar do 
departamento para que venha aqui, explique para nós o que foi feito, e o que será feito 
para que possa dar uma melhor diversão e lazer a comunidade de Carazinho, muito 
obrigado; Vereador João Mafalda; obrigado Vereador Rudi, eu tenho certeza que 
vossa excelência vai levar ao conhecimento do executivo municipal, e o prefeito sabe 
da grandeza que tem o parque da cidade, e o beneficio que vai trazer a nossa 
população, e posteriormente quem sabe a gente reivindicar um ônibus para levar esse 
pessoal, que antigamente, quando a população era bem menor, tinha ônibus da cidade 
que levava e trazia o pessoal, hoje não tem, seria muito importante isso, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime dos requerimentos, Senhora Secretária proceda a 
leitura do numero 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 Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 08 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 09 Vereador Leandro Adams  
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– PT; nº 10 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 11 Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
nº 12 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador Estevão De Loreno – PP: nº 
14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 15 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 16 Vereador 
Leandro Adams – PT; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as 
moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu vou discutir uma moção que é direcionada ao presidente do 
sindicato dos servidores municipais, e não aos servidores municipais, eu vou me abster 
de votar essa moção porque eu entendo que esse rapaz, esse cidadão ele não merece 
meu crédito, não merece meu crédito, porque nas eleições ele mente para todo mundo, 
ele apóia todo mundo, o direito de ir e vir do cidadão é dele, ele faz o que ele bem 
entender, mas o direito de me criar uma expectativa para que eu possa obter alguma 
coisa relacionada a algum trabalho meu aqui nesse poder, também é um direito meu, 
então eu entendo que esse individuo, que esse rapaz, ele não merece o meu voto 
nessa moção, se essa moção fosse direcionada ao sindicato dos servidores públicos na 
pessoa do Senhor Presidente, eu votaria favorável, porque a classe dos servidores 
públicos elegeu ele presidente dos servidores públicos, então eu vou me abster de votar 
essa votação, não posso votar contra todas as moções dos Senhores Vereadores que 
esta na pauta, então gostaria que a Vossa excelência, Senhor Presidente, considerasse 
nessa moção, a abstenção do Vereador Paulino de Moura, porque eu entendo que nós 
temos que começar a dar um basta naquelas pessoas que querem agarrar o mundo 
com as mãos,  prometem pra Deus e todo mundo apoio, prometem e tiram situações de 
cada um vereador aqui nesta casa, e eu sei lá se o beneficio estava indo para os 
servidores, ou não estava indo, se a moção fosse direcionada ao presidente dos 
servidores públicos, como servidor publico eu votaria favorável, porque eu acho que o 
servidor não merece esse tipo de retaliação que estou fazendo, mas o Chico merece, e 
ele sabe, e a hora que ele quiser eu debato com ele, quantas e quantas coisas eu falei 
pessoalmente para ele, porque eu não posso ver um presidente de sindicato, tomar a 
posição que ele tomou nas eleições, eu não tenho medo, pode vir Chico, vir João, vem 
Pedro que eu vou debater a hora que precisar para que eu possa defender a minha 
posição aqui nesse poder, obrigado; Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente 
eu também gostaria de me abster da votação; 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 e  
registramos duas abstenções na moção de nº 14, abstenção do Vereador Paulino de 
Moura e do Vereador Estevão De Loreno, projetos, peço a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei 
nº 145/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Declara de utilidade pública a 
Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion – SERFO. O presente projeto de lei é 
constitucional, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 146/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o CAPSEM a contratar emergencialmente 01 
servente. O presente projeto de lei é constitucional, conforme pareceres do IGAM e do 



 22 

jurídico da Casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Relatório nº 010/09. 
Autor: Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária 
SETEMBRO/2009. Após análise do referido relatório, esta comissão conclui que o 
mesmo está em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, 
solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste parecer; Projeto de Lei 
Complementar nº 004/09. Autor: Vereador Eugenio Grandó. Ementa: Dispõe sobre o 
atendimento de usuário de serviços bancários prestados neste município. O presente 
projeto de lei complementar é constitucional, conforme parecer do jurídico da Casa, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 154/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: 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. O presente projeto de lei é constitucional, conforme pareceres do IGAM e do 
jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 156/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito especial no orçamento 
de 2009. O presente projeto de lei é constitucional, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 157/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
concessão de auxílio financeiro à Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho - CDL, 
abertura de crédito suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo 
para o Executivo, no valor de R$ 4.000,00. O presente projeto de lei é constitucional, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 158/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de 
Carazinho - HCC, abertura de crédito suplementar e transferência de recurso 
orçamentário do Legislativo para o Executivo. O presente projeto de lei é constitucional, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 159/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Inclui meta nas Leis Municipais nº 6.256/06 - PPA 2006/2009 e 
6.859 - LDO 2009 e autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. O 
presente projeto de lei é constitucional, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, Vereador Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, publico em 
geral, publico presente na casa, esse projeto de lei havia dado entrada como um projeto 
de lei ordinária, após estudar melhor o projeto, junto com o jurídico, concluímos que o 
caminho correto, inclusive com orientação do IGAM, seria que o projeto fosse através 
de lei complementar, esse projeto na verdade vem juntar uma colcha de retalhos, que 
hoje existe no município de Carazinho, a legislação do então Vereador Antonio Azir, na 
legislação do atual presidente do legislativo, Leandro Adams, foi compelido vários 
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projetos que tratavam da questão bancária, juntado num e acrescido algumas coisas, 
como por exemplo, que os bancos dêem senha para as pessoas e nessas senhas 
conste o horário de chegada das pessoas na agencia, isso é muito importante para 
controlar o tempo de atendimento da pessoa, porque antigamente ligavam para o fiscal 
da prefeitura, vem até aqui, eu esperei tanto tempo, não era palavra de um contra o 
outro, agora vai ter um documento para a pessoa apresentar ao fiscal do município para 
que o fiscal do município possa aplicar a sanção devida no banco, além disso 
estabelece o numero de cadeiras que tem que ter de acordo com o numero de caixas, 
para as pessoas esperarem de uma forma confortável, um telefone, as despesas do 
banco, para as pessoas fazerem as denuncias para a secretaria da fazenda, banheiro 
masculino e feminino adaptado para deficientes físicos, então, enfim é uma lei que 
abrange bastante coisas no funcionamento das agencias bancárias, gostaria de contar 
com o voto de todos os colegas, com a aprovação dessa lei que vem em beneficio da 
comunidade, teve um presidente americano, Benjamim Franklin, que disse: os bancos 
são mais perigosos que um exercito de prontidão,  não vai nenhuma critica ao bancário, 
vai sim uma critica ao banqueiro, ao dono do banco, dono de banco é uma pessoa, uma 
instituição, enfim, os acionistas, ganham muito  e principalmente no Brasil os lucros no 
Brasil são muito altos, e o investimento para a população, para o cidadão que necessita 
do serviço é muito baixo, então essa lei vai vim auxiliar todos os munícipes de 
Carazinho, queria dar só um pitaco, por assim dizer, na questão da Sandra, colocou a 
questão dos aposentados, mas a situação dos aposentados que a imprensa nacional 
não divulga é que a previdência social foi superavitária, a previdência social da lucro 
gente, ela tem um caixa, ela não necessita de complemento nenhum, só que existem 
mais de uma dezena de leis retirando recursos da previdência social, se o recurso da 
previdência social, permanecesse nela mesmo e fosse utilizada só para ela o fator 
previdenciário já teria caído há muito tempo, então só para complementar o 
encaminhamento da Vereadora Sandra Citolin, 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, peço a  Senhora Secretária que proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 145/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Declara de 
utilidade pública a Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion – SERFO. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia;  Projeto de Lei 
nº 146/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o CAPSEM a contratar 
emergencialmente 01 servente. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia; Projeto de Lei Complementar nº 004/09. Autor: Vereador 
Eugenio Grandó. Ementa: Dispõe sobre o atendimento de usuário de serviços 
bancários prestados neste município. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia; Projeto de Lei nº 154/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
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. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 
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nº 156/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito especial no 
orçamento de 2009. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia; Projeto de Lei nº 157/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
concessão de auxílio financeiro à Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho - CDL, 
abertura de crédito suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo 
para o Executivo, no valor de R$ 4.000,00. O presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei nº 158/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho 
- HCC, abertura de crédito suplementar e transferência de recurso orçamentário do 
Legislativo para o Executivo. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído 
na ordem do dia;  Projeto de Lei nº 159/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui 
meta nas Leis Municipais nº 6.256/06 - PPA 2006/2009 e 6.859 - LDO 2009 e autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, esta em discussão os projetos 
com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas, também a Radio 
Gazeta que esta a transmitir essa sessão, eu vou me ater Senhor Presidente, numa 
autorização que nós estamos dando e eu até vou votar favorável, porque esta muito em 
cima, mas eu acho que nós temos que discutir melhor, e quero aqui de publico 
parabenizar a Câmara de Vereadores, os vereadores que compõe a mesa diretora, pelo 
trabalho que estão desenvolvendo colocando recursos, principalmente no nosso 
hospital, onde o nosso hospital esta precisando, esta necessitando e essa câmara 
muito sabiamente esta colocando recursos bons para a nossa sociedade via hospital, 
mas eu não posso concordar, e eu quero deixar registrado aqui, de que nós tenhamos 
que dar quatro mil reais para a associação comercial de Carazinho, que são os patrões, 
os patrões não tem essa necessidade de precisar desses quatro mil reais, então quem 
sabe, desculpa, quem sabe esse recurso fosse aportado para outra instituição, um 
exemplo bem claro, o atlético, que teve agora duas partidas importantes, depois nós 
vamos discutir um projeto da Fundescar, recursos para o Atlético, e ai nós pegarmos, e 
eu quero dizer que a mesa diretora esta com crédito, mas eu gostaria que não o fizesse 
mais, recurso para a classe patronal, sim para as pessoas que precisam, tem tantas 
necessidades no nosso município, e não é os quatro mil que nós vamos dar para a 
associação comercial que vai mudar a situação financeira deles, mas para uma 
instituição que cria cachorro, que traz beneficio para a sociedade, isso faz muita falta, 
então assim, eu quero dizer que eu vou votar favorável a esse projeto porque eu estava 
em viagem, cheguei, ele já estava na ordem do dia, e eu não posso ser contra, só por 
ser contra, e depois desmerecer um trabalho que essa câmara esta fazendo em prol da 
nossa sociedade, então eu vou votar favorável, mas quero deixar um pedido a vossa 
excelência, que projetos para a classe patronal se pudesse nós discutir isso antes para 
ver se damos, se não damos, retiramos não retiramos, seria isso Senhor Presidente, 
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Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, quero reiterar as colocações do Vereador Paulino de Moura, e dizer que 
realmente o empenho de todos os vereadores independente do partido, das nossas 
diferenças, da nossa compreensão em determinados aspectos existem pontos que são 
unânimes, e um deles é a questão da saúde no município, temos, todos nós buscado, 
não apagar incêndio, mas temos tentado buscar de uma forma concreta, pratica e 
comprometida, resolver algumas questões que tornaram-se este ano, que é o nosso 
primeiro mandato de muitos, tornaram-se assim, mais proeminentes, sugiro e veio um 
oficio que eu li, assinado pelo presidente do hospital, o qual essa comissão de saúde 
esteve presente, e trabalhamos juntos na questão da saúde do município, a questão 
dos feriados, a questão dos plantonistas no hospital, a questão da demanda de consulta 
que o hospital atende, não que ele não queira atender, mas é lógico que a qualidade do 
serviço fica prejudicada, então eu sou da opinião assim, cada macaco no seu galho, e 
que faça bem o seu trabalho ali no galho, então é lógico que os postos de saúde 
funcionando bem, o hospital terá condições de atender com melhor qualidade a 
população, o que nós vivemos, neste ultimo feriado foi realmente terrível, e a comissão 
de saúde, juntamente com o hospital nem falo das pessoas técnicas como o Doutor 
Elbio, como enfermeiros, como a comissão do próprio hospital, ou outros médicos, que 
estavam lá apavorados atendendo em média cinquenta e cinco consultas por dia, então 
acredito que nós temos um problema grande que é a saúde, mas também eu acredito 
que nós temos pessoas comprometidas a melhorar, não só aqui na câmara, também 
por parte do executivo, também por parte da secretaria, é somente nós entendermos 
que devemos realmente fazer aquilo a que estamos propostos, cada um, como eu 
disse, cada macaco no seu galho, e a questão do recurso para o hospital, à câmara já 
disponibilizou trezentos mil para ampliação da ala, já disponibilizou mais cem mil, irá 
disponibilizar mais cem mil para o CAPSI, hoje nós estávamos conversando com a 
Comissão de Justiça e Finanças, entre os vereadores, para fazer emenda ao orçamento 
para o ano que vem priorizando a questão do hospital, e isso só é possível também 
porque esta câmara, Senhor Presidente, e ai eu quero dar um elogio a sua pessoa, que 
desde o primeiro dia, quando nós assumimos, embora com chuvas e trovoadas, o 
senhor manteve e esta mantendo até o final, o compromisso de economizar, e todos 
nós, eu acredito, que embora com chuvas e trovoadas também, a gente esta mantendo 
essa economia e é o que possibilita nós fazermos essa transferência de recurso que 
seria do legislativo para o executivo, e para a saúde do município, então eu quero fazer 
um apelo a comunidade, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, a questão da 
saúde depende de todos nós, depende daquela pessoa também que vai aos postos de 
saúde, toda segunda-feira, impedindo que talvez outras pessoas possam ser atendidas 
e que não teria muita necessidade, então nós como comunidade, também devemos 
fazer a nossa parte, e contribuir com o nosso posto de saúde, lá no nosso bairro, nós 
também em cada bairro que são doze postos, temos a certeza de que o posto conhece 
as pessoas ali daqueles bairros a qual atende, e certamente a comunidade assim como 
nós vereadores estamos fazendo, tenho certeza que a secretaria da saúde também 
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esta fazendo, cobrando qualidade no serviço de saúde do município, essa é uma guerra 
que devemos estar juntos, lutar com todas as armas que temos, e lutar juntos, a saúde 
é fundamental sim,  e essa economia presidente, levou essas condições de recursos, 
então isso é uma atitude grande, é uma atitude de hombridade, e é um dos motivos 
pelo qual o povo nos colocou aqui, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, secretária, 
demais colegas, ao publico presente,eu vou me ater realmente aquilo que eu já havia 
comentado antes com o pessoal aqui fora, que estou um pouco indignado, CDL é  
Clube de Diretores Lojistas, quem é dono não precisa de dinheiro, tu já tem dinheiro 
dentro...tu pode, se tu esta te preocupando com o natal alegria, vem economizando há 
mais tempo então para poder oferecer o que tu quer oferecer agora, e não oferecer com 
o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro da eletrocar e com o dinheiro da câmara, que é 
tudo dinheiro publico e pode ser empregado em outra situação, realmente concordo 
com o Vereador Paulino de Moura, vou votar favorável por que....mas assim, a gente 
tem que repensar muito mais no que a gente vai dar esse dinheiro; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico presente, queremos aproveitar a 
aprovação de um projeto hoje, até para fazer um pedido aos nossos lideres do governo, 
que há poucos dias nós aprovamos uma lei autorizando uma terraplanagem da Unimed, 
há poucos dias aprovamos um re4curso de trezentos mil para a Stara, hoje estamos 
aprovando serviços de terraplanagem para o clube comercial, já fazem mais de trinta 
dias que solicitei ao secretário de obras para não precisar botar no papel, porque acho 
que de repente o papel assinado por esse vereador atrapalha um pouco a relação de 
alguma empresa com a administração, mas eu vou entregar para os senhores lideres 
que essa empresa Alexandre Augusto Graeff necessita de uma terraplanagem, 
necessita de um auxilio, e ele se propõe a ajudar com o óleo diesel da mesma forma 
que a Unimed se propôs, então é uma empresa, são empregos, são impostos que 
serão gerados em nosso município, sou favorável a qualquer investimento que a 
prefeitura resolva fazer em relação a empresas, então gostaria que pelo menos essa 
empresa fosse atendida e sabendo da dificuldade que a secretaria de obras, ou o 
município, enfrenta no findar do ano, que inúmeras maquinas ficam paradas por falta de 
combustível, então essa empresa esta se propondo colocar o combustível e ver sua 
terraplanagem para futura construção; Vereador Paulino de Moura; me concede um 
aparte; Vereador Gilnei Jarré; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; até 
para dizer para vossa excelência que eu não sou líder do governo, mas eu gostaria de 
fazer parte a esse teu pedido, porque são jovens empreendedores que se não o 
ajudarem aqui eles terão que ir embora daqui, fazer os seus investimentos fora daqui, 
então eu gostaria de ser solidário a essa sua reivindicação, gostaria de assinar junto, 
que se peça ao senhor prefeito municipal e eu me comprometo em fazer isso, para que 
também viabilize essa empresa também como vai ser beneficiada, já foi a Unimed, já foi 
o Clube comercial, que darão o combustível, para que se possa fazer o serviço, sou 
parceiro nessa reivindicação, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; muito obrigado 
vereador, como eu disse eu não vou por no papel, eu só vou entregar a lei que foi 
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doada a área, próprio município fez isso nesse ano a doação da área, que se concretize 
essa terraplanagem também para essa empresa, hoje de manha estive numa audiência 
junto com alguns municípios onde tratava das irregularidades apresentadas pelo nosso 
Sistema Único de Saúde, apenas escutando as reivindicações de algum prefeito, de 
alguns médicos, surgiu uma idéia, e eu fiquei no compromisso de trazer, também não 
quis fazer indicação, mas com que vocês levem ao executivo, já que estamos com a lei 
provavelmente a ser aprovada na segunda-feira que vem, a que cria as vagas para o 
futuro concurso, com que se mande uma emenda para a câmara, criando a vaga de um 
médico, que faça uma perícia, ou que faça uma avaliação para as internações 
hospitalares via SUS, isso é uma solicitação dos próprios médicos de Carazinho, que 
esta acontecendo diversas internações sem a devida urgência, então, cada internação 
sem devida urgência, sem necessidade, é mais um pouco de recurso que o executivo 
ou o legislativo tem que ajudar para com que o hospital sobreviva, e também solicito, 
olhando o projeto, que por ter passado dentro da secretaria de obras, ter vivido alguns 
anos na administração, o ultimo concurso que tivemos foi para cinco operadores e 
soubemos ainda de irregularidades na secretaria, de operário operando maquinas, essa 
criação de vaga não contempla vagas para operador de maquinas, então eu solicito que 
essa emenda, também, analisando isso junto com o Vereador Felipe Sálvia e o 
Vereador Eugênio Grandó, detectamos essa necessidade, então seria dois pedidos que 
a gente esta fazendo, que venha com certeza ajudar ao nosso município, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas já nominadas pelos 
vereadores que me antecederam, eu gostaria de discordar, discordar quanto a ajuda a 
CDL, acho que vossa senhoria como eu quando fui presidente, e vários presidentes que 
passaram, ajudaram o CDL, o CDL não é por ser patrão, hoje para tu manter uma porta 
aberta no comércio tu gasta, e muito, o empresário hoje gasta e muito, é muito imposto, 
é pagar empregado, é pagar fundo de garantia, INSS, luz, água, telefone, e se gasta 
muito gente, o que eles querem, essa ajuda para o CDL, é uma ajuda para custear o 
carro de som, para dizer: comprem no comércio de Carazinho, não gastem fora, não vá 
gastar em Passo Fundo, gaste aqui, e se gastar aqui, vai  em retorno de ICMS para o 
município, nós temos que pensar assim, nós também não podemos pensar só em 
ajudar entidades como....eu ajudo todo mundo aqui, ajuda todo mundo merece, agora 
nós que temos que discordar, quando nós achamos que a coisa esta errada, eu acho 
que o presidente esta certo, eu quando presidente também ajudei, e vários presidentes 
tem ajudado a classe empresarial, não é, esse dinheiro é somente para custear o carro 
de som, vocês sabem disso Senhores Vereadores e povo que ouve a rádio Gazeta, e o 
povo que esta aqui presente, que todo final de ano, Natal, é sorteado um carro, e por 
sorte sempre ganha uma pessoa que realmente precisa, me recordo que eu era diretor 
da Eletrocar, numa época em que o Jesus, um amigo meu que trabalhava na eletrocar, 
hoje é aposentado, estava com câncer, estava em Passo Fundo lidando com a doença 
braba que é o câncer, e ele foi sorteado com o carro, então nós temos que pensar, 
Vereadora Sandra Citolin, que também a exemplo de todo mundo que ganha ajuda 
aqui, o CDL também precisa dessa ajuda, acho que vossa senhoria, Presidente 
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Leandro, acertou em ajudar, é o meu voto, também gostaria de falar que nós temos que 
ajudar sim e temos ajudado, e eu vejo aqui presente o Muin Salim, diretor do hospital, 
nós só temos um hospital Vereadora Sandra Citolin e vereadores, nós temos um 
hospital, nós temos que zelar, nós homens do povo, temos que zelar pelo único hospital 
que nós temos, eu vejo tanto hospital quebrando nesse estado, mal, muito mais mal 
que nós, nós dizemos que o nosso esta mal, e eu via vossa senhoria falar, Vereadora 
Sandra Citolin, em cinquenta e cinco atendimentos, eu acho que a senhora errou, eu 
acho que passa de duzentos atendimentos por dia, não é Dr. Elbio? Duzentos a 
duzentos e cinquenta, por turno, entendi errado, nossa saúde nós podemos nos 
queixar, eu volta e meia eu brigo aqui pela saúde, mas a gente tem que entender é só 
lendo e olhando as outras cidades do nosso estado para ver que realmente Carazinho 
esta bem, o hospital nosso esta andando, de vez em quando tropeça, mas aqui 
acamara já ajudou, como vossa senhoria disse, com quinhentos mil reais, e eu nunca vi 
esse poder ajudar tanto hospital como nos últimos anos, tirar dinheiro do nosso 
orçamento, da Câmara de Vereadores para ajudar, isso faz bem, se vai sobrar, ajude 
quem realmente precisa, que é o nosso hospital, eu gostaria também de dizer que na 
noite de hoje, Senhores Vereadores a Comissão de Justiça e Finanças, a Comissão de 
Ordem Econômica e Social, fez uma analise de onze projetos, nós estamos, não é 
Vereador Gilnei Jarré, estamos desencalhando, esta chegando o final do ano, fazendo 
limpa gavetas de projetos, e nós aqui, gostaria de dizer, aqui pedir, vereadores que tem 
projetos que estão trancados na pauta, que retirem, que retirem o projeto porque as 
vezes fica amontoando naquela gaveta e é bastante, então que retire se o projeto esta 
com problema, retire para apresentar o próximo ano, quer um aparte Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; vereador só para deixar registrado novamente 
aproveitar que o presidente do hospital esta ai, que foi colocado naquela sessão onde 
nós pedimos que se fizesse uma conta para receber o recurso, os seiscentos mil, um 
milhão e seiscentos, para botar numa conta porque se virar o ano nós vamos perder 
esse recurso, então é trezentos mil, Vereador Gilnei Jarré, é trezentos mil, que se faça 
numa conta separada esse recurso, para que o nosso hospital possa ter a garantia de 
receber, porque se não fizer isso, nós não vamos poder fazer esse repasse para o 
hospital, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; o presidente do hospital que esta lá no 
fundo, me acena que já foi feito isso, não precisa mais se preocupar que já foi feito, 
dizer Senhores Vereadores que nós podemos até discutir, e discutir é bom, aqui é uma 
casa de discussão, mas quando realmente agente quer fazer as coisas a gente faz, na 
noite de hoje eu fico contente que são aprovados onze projetos vão ser aprovados, vai 
haver mais discussões, em torno de mais projetos para serem votados, mas eu fico 
contente porque realmente nós estamos fazendo o certo, que é trabalhar pela 
comunidade, e aprovar as coisas boas pela comunidade, era isso; 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 projetos, Senhora Secretária proceda a leitura do 
projeto em separado 160/2009, parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 160/09. Autor: Executivo Municipal. 
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Ementa: Autoriza o Município a prestar serviços na nova sede do Clube Comercial de 
Carazinho.O presente projeto de lei é constitucional, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria;  Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, Senhora Secretária proceda a leitura do parecer da 
Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 160/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Município a 
prestar serviços na nova sede do Clube Comercial de Carazinho. 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; Vereador Paulino de Moura; 
justificativa de voto Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de pedir aos 
nobres pares que aprovem esse projeto e eu gostaria, que não é o meu costume, mas 
eu gostaria legalmente de me abster de votar esse projeto, porque eu sou o ecônomo 
do comercial, e eu estaria favorecendo ao clube, então eu peço a gentileza dos colegas 
vereadores que votem favorável, com a minha abstenção jurídica; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor 
Presidente, mais uma vez volto a essa tribuna para defender esse projeto e agradecer o 
presidente da Comissão de Justiça e Finanças e ao presidente da Comissão de Ordem 
Econômica e Social, por darem parecer nesse projeto que entrou hoje a tarde, e esta 
sendo votado na noite de hoje, fui autor da lei que autoriza o prefeito a contratar 
empresas particulares, eu e o Vereador Paulino de Moura, ele me acena aqui, ele 
assinou comigo  a lei, é verdade, eu e o vereador somos autores da lei que autoriza o 
prefeito a contratar empresas particulares, não é justo, as vezes tem uma obra grande, 
como a SEMEATO, agora que foi feito uma obra de trezentos mil reais lá, e tirar as 
maquinas do município, para fazer um serviço para o município, então fica para 
particulares, fica difícil, quando a maquina precisa estar lá para fazer conserto nas 
estradas, ou qualquer serviço para o povo, tirar para fazer para um particular, o 
particular deve ajudar, deve ajudar, toda empresa, o comercial tem quase três mil 
sócios, são gente que compram no comércio, que pagam imposto, porque não podem 
ser ajudados também? Uma pequena terraplanagem, então na noite de hoje vamos 
votar, já existe o parecer favorável das comissões, eu digo mais uma vez, que eu fui 
muito feliz, eu e o Vereador Paulino de Moura, de fazer isso, dando oportunidade para 
empresa privada fazer esse tipo de serviço, vão estar também ajudando as empresas a 
manterem os seus empregos, pessoal manter os seus empregos, e as empresas 
conseguirem um dinheirinho do município, era isto; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado, oito, 
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unânime, e uma abstenção do Vereador Paulino de Moura, Senhora Secretária proceda 
a leitura do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
155/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O presente projeto de lei é inviável, 
conforme parecer do IGAM e do jurídico da Casa; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, eu só gostaria de pedir aos nobres colegas para discordar do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, mas não discordar por discordar, em épocas 
anteriores este projeto veio por duas a três vezes a esta casa, só que eu também tenho 
que dar a mão a palmatória a Comissão de Justiça e Finanças, porque nas outras 
vezes veio fora do corpo do pedido de suplementação de verba, e não era colocado o 
nome das pessoas para serem beneficiados, mas o projeto é de uma importância muito 
grande, eu vinha em viagem pensando, o Sergio Silva, uma pessoa que trabalhou muito 
pela nossa comunidade, deu muito pela nossa comunidade, e ele esta inserido nesse 
processo, ele é um dos beneficiados, mas não é nada ilegal, é que a Fundescar não 
podia ter vinculado para quem ela vai dar, ou para quem ela vai deixar de dar, ela 
deveria ter mandado o projeto, pedindo a suplementação de verba, para que se 
pudesse alcançar as pessoas, mas eu peço humildemente as pessoas, aos colegas 
vereadores, se nós derrubar o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, e 
posteriormente nós vamos discutir o mérito do projeto, então eu peço aos colegas 
vereadores, aqui não é nenhuma posição de briga ou de discórdia, ou disso ou daquilo, 
mas nós entendemos que a necessidade do projeto ele é importante, então eu peço 
humildemente que os colegas derrubem o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
e depois nós votamos o projeto, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico aqui presente, Vereador Paulino de Moura, o projeto dado pelo 
IGAM, o parecer dado pelo IGAM ao projeto ele torna inviável pela forma como o 
projeto foi conduzido, então quer dizer, novamente nós teríamos que fazer acertos no 
próprio projeto, e nós conversamos a tarde com a Comissão de Justiça e Finanças, 
realmente outros anos foram aprovados, e esse projeto foi copiado, como foi feito nos 
outros anos, então ao líder do governo, eu pediria que conversasse com o prefeito para 
que tivesse um maior cuidado e uma maior atenção na elaboração do projeto, o que 
parece, que nós estaremos aprovando algo inviável, como esta, naquele formato, até é 
inviável, mas a proposta dele, a exposição de motivos, torna o projeto credenciado, 
digamos assim, a votar, então acredito que novamente nós devemos ter cuidado para 
que, quando chegue um projeto até a casa, ele chegue com um formato mais redondo, 
para que possa ser aprovado sem problema nenhum; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, atenção Senhores Vereadores, nós 
vamos votar o parecer da Comissão de Justiça e Finanças e o parecer é inviável, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
rejeitado seis a três, portanto interrompemso nossos trabalhos por alguns minutos para 
a comissão de reunir e apresentar o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
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Social; esta me discussão o projeto com o parecer da Comissão de Justiça e Finanças 
rejeitado, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, derrubado o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, que é 
assinado por mim, pelo Jarré e pelo Eugenio, agora no mérito do projeto eu vou votar a 
favor, porque não vou ser contra ajudar o Sergio Silva,  que já foi ajudado por essa 
casa, academia de arte e luta, o negocio de (impossível transcrever), e o Atlético de 
Carazinho, mas o Jarbas não esta presente ali? Eu vou dizer que eu gosto de ajudar o 
Atlético, sempre ajudei e vou continuar ajudando, mas ano que vem vou querer que 
ganhe alguma, que sem ganhar é ruim a gente votar aqui, vamos botar mais dinheiro 
sempre aqui, não tem problema para ajudar, mas nós queremos que ganhe alguma, os 
vereadores gostam de ajudar, mas também gostam que o Atlético ganhe alguma coisa, 
somente para justificar Senhores Vereadores, estarei votando a favor agora, derrubado 
o meu voto na Comissão de Justiça e Finanças; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores,  publico que esta aqui nos assistindo, eu quero dizer que com 
relação ao projeto então, novamente da Fundescar, hoje à tarde conversando, o 
Vereador Felipe Sálvia me questionou se eu já tinha feito parte de alguma diretoria de 
algum clube de esportes porque eu era tão afoita para o esporte, e eu disse que 
durante toda a minha caminhada, desde a minha infância, que não tinha, e não fazia 
parte de diretoria nenhuma, e nem do Atlético, mas que desde a minha infância e até 
agora a minha maturidade, o esporte, e qualquer esporte, ele traz muitos benefícios, a 
cultura, o esporte, os projetos, traz muitos benefícios à comunidade, então o clube 
Atlético a gente apóia, tem incentivado e nós temos visto pessoas, ali lutando, para 
colocar o time a disputar nós ouvimos e eu acompanho aquilo que eu ajudo, e ouvi 
outras rádios, radio comunitária, radio diário da manhã, e outras rádios, falando da 
nossa cidade, expondo quem era esse clube que estava lá disputando tal dia, com tal 
equipe, então eu acredito que o esporte, não só o atlético, o Vereador Leandro Adams, 
tem uma proposta de trazer o Glória de novo, que tantas glorias deu a Carazinho, 
Carazinho tem que mudar a visão do latinha, Carazinho tem tudo para ir para frente na 
questão econômica, na questão social, na questão cultural, e também na questão do 
esporte, então nós temos sim que brigar no bom sentido, pelas coisas boas, pelas 
coisas que engrandecem a população, que beneficiam a população, e o esporte, além 
de fazer bem para o corpo, bem para a cuca, faz bem para o bolso, também, porque o 
esporte hoje, ele passou a ser um negócio, e ele tem que ser comparado com um 
negócio, um negócio que de certo, um negócio de resultado, e ai nós também 
conversamos hoje a tarde que embora o Atlético não tenha ganhado nenhuma partida, 
ele foi aguerrido, ele foi lá, ele brigou, ele mostrou a que veio, e ele estava lá por vários 
motivos, mas principalmente porque a comunidade que lota o estádio, pais, mães, 
filhos, lá torcendo, e incentivando os jogadores, eles estão lá e lá todo mundo é igual, 
todo mundo é alegre, ninguém pensa em briga, ninguém pensa em encrenca, a gente é 
um só, somos o Atlético, somos e temos o galo, então eu acho que é uma coisa 
positiva; Vereador Felipe Sálvia; um aparte Vereadora Sandra Citolin, hoje a tarde nós 
comentando na Comissão de Justiça e eu dizia para vossa senhoria que a gente milita 
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tanto tempo na várzea, eu fui campeão carazinhense, Brasil, Glorinha, fui campeão na 
várzea, os vereadores sabem disso, e sempre ajudei o Atlético, aqui, nesta casa, eu fiz 
varias emendas em orçamentos na LDO para ajudar o Atlético, sempre ajudei, o que eu 
disse brincando ai na tribuna, e foi em forma de brincadeira, que o ano que vem vamos 
ajudar mais, mas queremos também que o time ganhe, isso é um direito, da gente pedir 
que o time ganhe, e torcer para que o time ganhe, somente para ficar registrado; 
Vereadora Sandra Citolin; eu vou pedir licença presidente, só para manifestar, já que 
estou vendo que o pessoal da sociedade espírita filhos de Órion estão aqui, o projeto já 
foi aprovado, também parabenizar o trabalho desenvolvido por essa entidade que busca 
também através da espiritualidade, através de projetos sociais, através de projetos de 
liderança, atender os jovens carazinhenses, então eu acredito numa comunidade que 
esta sendo construída, como nós estamos construindo, uma comunidade em conjunto, 
temos, como eu já falei, todas as nossas diferenças, e temos que ter, o mundo é 
diferente, já pensou que coisa mais sem graça se todo mundo seria igual, se a gente 
não tivesse nada para discutir, ou para discordar, seria uma coisa muito sem graça, 
assim, a gente tem que se apropriar das informações, nós temos que nos apropriar do 
trabalho feito, e é isso que nos torna pessoas melhores, e certamente enquanto 
tivermos pessoas envolvidas, comprometidas, e que dão de si para o outro, nós 
teremos sim a sociedade que nós sonhamos, uma sociedade com mais 
desenvolvimento, com mais igualdade, uma sociedade com mais cultura, com mais 
educação, com mais segurança, uma sociedade mais feliz, então eu parabenizo os 
folhos de Órion, pelo trabalho desenvolvido pela entidade; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, em nome do Jarbas eu vou me pronunciar sobre o 
Atlético, o Atlético enquanto não se organizar como diretoria, como varias pessoas que 
queiram ajudar e continuar ajudando, onde centralizar só numa pessoa, ele não vai pra 
frente, e o Gibão é meu amigo, eu gosto do Gibão desde o tempo do farroupilha, desde 
o tempo da CF, só que diretoria não funciona com uma pessoa só, funciona no plural, 
então se vocês, e principalmente tu, Sandra, e o Dida, que estão envolvidos lá, não 
abraçarem essa causa, para que vocês abram um leque maior para o Atlético, hoje o 
que esta acontecendo, que não adianta nós só querermos dizer das coisas boas, tem 
ações trabalhistas que todo dia estão pingando lá na porta do Atlético, esse dias a 
policia federal chegou lá no comercial e se identificou como policia federal, e eu digo, to 
morto, não sei o que vou fazer, é relacionado a dividas trabalhistas, então o que eu 
peço, sério, eu acho que nós aqui da câmara, e a sociedade como um todo, vamos ver 
qual o montante dessa divida, vamos parcelar ela, e vamos pagar as pessoas que nós 
devemos, nós sociedade, só comunidade, então o que eu peço, encarecidamente, 
Sandra, a ti que eu sei que você é uma abnegada, esta lutando muito pela 
sobrevivência do Atlético, porque se não, ano que vem nós vamos ter que fechar, não 
adianta nada, porque cada renda que sai lá, a justiça esta lá e esta absorvendo esta 
divida, e daí vocês vão trabalhar, trabalhar e não vão ter resultado, outro pedido que eu 
faço, que vocês trabalhem com esses meninos de Carazinho, tem bons meninos, tem 
craques de bola aqui em Carazinho, que precisam ser assistidos, mescla, traz três, 



 33 

quatro pessoas boas, no futebol de fora, e bota os nossos jovens que eles irão nos 
representar muito bem, daqui um pouquinho o Atlético vai vender um desses meninos e 
vai poder sanar todas as suas dividas, ou vai ter recursos em caixa para poder 
sobreviver e nós ter o Atlético do saudoso finado Iron, o único cara, eu trabalho muito 
em esporte, mas o único cara que era o cara, era o Iron, não é porque faltou, mas esse 
era o cara, ele dava um grito ali, tinha empresários bancando o Atlético, tanto é que nós 
fomos a terceira força do estado do Rio Grande do Sul, então nós precisamos fazer um 
trabalho sério, e eu acho que nós precisamos nos envolver contigo Sandra e com o 
Dida, com o Gibão, com  o Jarbas e com quem queira, mas ai chegar lá, qual é a divida 
que nós temos de INSS? Qual é a divida que nós temos trabalhista? Bom, o montante é 
tanto, vamos buscar esse montante e vamos parcelar, parcelando a pessoa não vem 
mais na boca do caixa tirar, porque ele sabe que ele vai ter para receber, mas tem que 
se fazer um trabalho sério, não que o Gibão não esteja fazendo um trabalho sério, esta, 
mas sozinho a gente não vai a lugar nenhum, eu tenho aqui nesse poder divergência 
com muitas pessoas, mas hoje eu aprendi isso, não adianta eu querer ir à ponta de 
faca, eu tenho que ir à maciota, por quê? Porque a vida me ensinou a fazer assim, 
porque antes o que eu queria fazer? A primeira coisa era sair no bofete, ou na baixaria, 
não é mais assim que funciona, nem a política, nem o esporte, nem ninguém, nós 
temos que fazer uma parceria, nos unirmos, e se realmente nós queremos o esporte 
verdadeiro  em Carazinho, então, deixo esse apelo, deixo esse pedido, estarei junto se 
for dessa forma, se nós abrirmos o leque, pegar mais pessoas para ajudar, montar uma 
diretoria, mesmo com o Gibão junto, mas nós vamos procurar negociar as dividas, 
procurar locar recursos para que nós tenhamos um grande time, com nossos jovens 
aqui de Carazinho, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, queremos registra a 
presença da companheira Adriana do partido dos trabalhadores, a futura companheira 
do Partido dos Trabalhadores, a Isolde, ao presidente Déio que veio com toda sua 
equipe, o financeiro, pré-candidato a deputado federal, agradecer a presença hoje na 
casa do povo, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada 
a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária a ser 
realizada no dia 16 de novembro 2009 às 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    
                   Presidente                                                             Secretário  
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