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Ata da Reunião Ordinária do dia 16 de novembro de 2009.............Ata 52 
 

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 16 de novembro de 2009, convido o Vereador Elbio 
Esteve   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 048/2009. Ao Senhor João Mafalda, suplente de vereador do PSDB. 
Convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara municipal de vereadores no dia 16 
de novembro de 2009 a 25 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; Convocação 049/2009. Ao Senhor Marcos Soares, suplente de vereador do 
PTB. Convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara municipal de vereadores no 
dia 16 de novembro de 2009 a 19 de novembro de 2009, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Eugênio Grandó, 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; esta em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2009, esta em discussão 
a ata da reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2009,  não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos os presentes, esta em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 29 de outubro de 2009, esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 29 de outubro de 2009,  não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos os presentes, Senhora Secretária proceda à 
leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 16 de Novembro de 2009. Telegrama do Ministério da Educação 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 998.840,33. Convite da 
Associação dos Municípios do Nordeste Rio-grandense AMUNOR, AMPLA e AMAU, 
para reunião das associações a realizar-se dia 27/11 em Tapejara. Convite do 
Município de Tio Hugo, para participar da III Feira Portal Rota das Terras, que se 
realizará de 26 a 29 de novembro. Of. 059/09 da Assembléia Legislativa, para participar 
da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais que ocorrera no dia 24 de 
novembro. Ofício da COT Carazinho Ortopedia e Traumatologia, em resposta a OD 
2.486/09. Of. do Senado Federal, em resposta a OD 2.452/09. Of. 260/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 216/09. Of. 261/09 do Executivo Municipal, em resposta a 
OP 217/09. Telegrama do senado Federal, em resposta a OD 2.414/09. Of. 080/09 do 
COMEN, solicitando o Plenário para realizar o IV Fórum de Prevenção ao Uso Indevido 
de Drogas, na data de 10/12. Convite da Associação dos Escoteiros de Carazinho para 
participar da solenidade de abertura do acampamento comemorativo aos 80 anos de 
atividade do Grupo Escoteiro Levino Junges/1929. Relatório da Reunião da Comissão 
de Segurança Pública e Comando da Brigada Militar, realizada na data de 12/11 às 10 



 2 

horas na sala de reuniões da Câmara de Vereadores, tendo a presença do 
Comandante da Brigada Militar Major Pedro Wilson Ferreira Pacheco e dos vereadores 
Paulino de Moura, Rudinei Brombilla, Estevão de Loreno e Leandro Adams. A ata da 
referida reunião e cintra-se a disposição dos vereadores com a assessoria de mesa.  
Projeto de lei n° 065/09 de autoria do vereador Elbio esteve, o qual dispõe e 
regulamenta o funcionamento de lan hause, cyber café no município de Carazinho, 
como forma de coibir a prática de pedofilia e crimes praticados pela internet.  Projeto de 
Lei n° 161/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual institui o Estatuto do Centro de 
Assistência a Prestação á Saúde dos Servidores Municipais CAPSEM, revoga a Lei 
Municipal n° 5.634/02 e suas alterações. Projeto de Lei n° 162/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social de Carazinho. Projeto de Lei n° 163/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
autoriza a desafetação de área. Projeto de Lei n° 164/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da 
FUNDESCAR; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura 
das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 2695/1415/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na 
RUA GUARANIS esquina com a AVENIDA FLORES DA CUNHA, no Bairro 
BORGHETTI, eis que os mesmos encontram-se depositados no passeio público, 
atrapalhando desta forma a passagem de pedestres, ainda salienta-se que a 
mencionada via pública tem grande movimentação de alunos em virtude de que se 
localiza nesta via a Escola Estadual Manuel Arruda Câmara, Vereador Paulino de 
Moura –PTB; 2629/1416/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o 
mesmo em contato com o setor responsável seja realizada a sinalização com pintura na 
pavimentação asfáltica na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à ACADEMIA 
VIDA ATIVA, nº 2802, eis que somente a pintura no meio fio da calçada não impede 
que os veículos utilizem-se do espaço, não respeitando a pintura que foi realizada em 
branco que identifica o estacionamento para motos, motivo pelo qual solicita-se seja 
demarcado o asfalto também, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2697/1417/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na AVENIDA SÃO BENTO, no Bairro 
GLÓRIA, em frente ao número 845, eis que os mesmos encontram-se depositados no 
passeio público, atrapalhando desta forma a passagem de pedestres, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2698/1418/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o 
mesmo em contato com o setor responsável, seja providenciada a restauração na 
pavimentação asfáltica na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente ao 
SUPERMERCADO ECONOMIA, no Bairro Borghetti, eis que a mencionada 
pavimentação foi aberta para alguma infra-estrutura (água) ficando desnível no asfalto, 
causando desconforto e transtorno aos motoristas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2699/1419/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o 
responsável seja providenciada a restauração da pavimentação asfáltica da RUA 
HUMBERTO DE CAMPOS, no bairro OPERÁRIA, ao lado no número 397, eis que o 
asfalto foi aberto para infra-estrutura de uma nova construção que esta sendo feita e 
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necessita ser refeito, evitando transtorno aos motoristas que por ali trafegam, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2700/1420/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
que em contato com o responsável seja providenciada a restauração da pavimentação 
asfáltica da RUA CARLOS AFONSO PENZ, no bairro OPERÁRIA, entre as quadras das 
Ruas Ipanema e Humberto Campos, eis que o asfalto foi aberto para infra-estrutura de 
uma nova construção que esta sendo feita e necessita ser refeito, evitando transtorno 
aos motoristas que por ali trafegam, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2701/1421/09, 
ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente 
sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA IPANEMA, no Bairro 
OPERÁRIA, nas proximidades da Sede Esportiva da Empresa Schuster & Medeiros, eis 
que os mesmos foram depositados no passeio público e parte na rua necessitando 
serem retirados daquele local, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2702/1422/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de divulgar a lei 
6.652/07, no seu Art. 84 onde trata da proibição do uso de fogo nas florestas e demais 
vegetação ou mesmo para a simples limpeza de terreno sou qualquer outra finalidade, 
Vereador Elbio Esteve –PSDB; 2703/1423/09, Solicitando que seja providenciado com a 
maior brevidade possível a recuperação do asfalto da rua Osílio Zolet, Bairro Princesa, 
Vereador Elbio Esteve –PSDB; 2704/1424/09, solicita para o executivo municipal 
viabilize junto à secretaria de obras o desentupimento de uma boca de lobo e a 
substituição de um sifão quebrado na rua Amazonas, esquina com Espírito Santo, 
Vereador Leandro Adams –PT; 2705/1425/09, Solicita  ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente com URGÊNCIA a colocação de tubos na Rua 
Germano Bernardo Genehr, frente ao nº. 193, localizada no Bairro Planalto. Tendo em 
vista o excesso de acúmulo de água das chuvas, acaba invadindo a residência desta 
moradora. Solicitação dos  moradores, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 
2706/1426/09, Solicitando com URGÊNCIA ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Osílio 
Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 2707/1427/09, Reitera  ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente com URGÊNCIA operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
Diamantino Tombini, localizada no Bairro Oriental. Pois, a mesma está em péssimas 
condições de trafegabilidade.Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora 
Sandra Citolin –PMDB; 2708/1428/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente operação tapa buracos em toda a extensão das Ruas 
Anchieta e Siqueira Campos, localizadas entre os Bairros Operária e Aurora. Solicitação 
dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2709/1429/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja estudada a possibilidade de incluir mais locais  de 
estacionamentos de motocicletas, ou se possível criar mais vagas em áreas já 
existentes na Avenida Flores da Cunha, colocando no local barras de ferro com a 
finalidade de prender as motos com cadeado enquanto estiverem ali estacionadas, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2710/1430/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na rua Vitória, no bairro Floresta, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2711/1431/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feita operação tapa buracos na rua Silva Jardim, esquina com Rua Ceará no bairro 
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Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2712/1432/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que se estude uma solução cabível para que seja afastado o 
estacionamento de motocicletas, do ponto de ônibus que recentemente foi construído 
próximo aos camelôs, na Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2713/1433/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na rua Expedicionário Claudino Pinheiro, no bairro Centro, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2714/1434/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feito o patrolamento e o cascalhamento da Rua Afonso Branda, no Bairro Esperança, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2715/1435/09, solicita ao setor competente que 
realize trabalhos de conserto de um buraco na Avenida Flores da Cunha esquina com 
Alferes Rodrigues, abaixo do semáforo, Vereador João Mafalda – PSDB; 2716/1436/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de recapeamento asfáltico na 
Rua Siqueira Campos no bairro Vila Rica, a referida rua está em péssimas condições, 
com muitos buracos dificultando o trânsito podendo inclusive ocasionar acidentes, 
Vereador João Mafalda – PSDB; 2717/1437/09, 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; 
2718/1438/09, Solicita para o setor competente que realize a retirada de entulhos Rua 
Agnelo Senger depositados em um terreno baldio localizado entre a Escola Estadual 
Ernesta Nunes e a Igreja Quadrangular, pois esses entulhos propiciam a proliferação de 
baratas e ratos, os vizinhos pedem providências e que seja colocada uma placa 
proibindo o depósito de lixo naquele local e para que o mesmo seja devidamente 
cercado. Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 2719/1439/09, 
solicita ao setor competente que realize trabalhos de asfaltamento da Rua Coronel 
Bordini, trecho compreendido entre as Ruas Padre Gusmão e Santos Dumont, 
Vereador João Mafalda – PSDB; 2720/140/09, Solicita para o setor competente que 
realize trabalhos de retirada de entulhos verdes na Travessa Mauá próximo à esquina 
com Antônio Vargas no bairro centro. Solicitação dos moradores, Vereador João 
Mafalda – PSDB; 2721/141/09, solicitando ao executivo municipal que determine ao 
setor competente para que seja feita uma operação tapa buracos em toda extensão da 
Rua Ipiranga, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 272/1442/09, Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente os serviços capina limpeza e 
pinturas do meio fio na Travessa Aloísio Link, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2723/1443/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
os serviços capina limpeza e pinturas do meio fio na Rua Ernesto Alves, em toda sua 
extensão, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2724/1444/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que efetue patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros na Rua Assis 
Chateaubriand, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2725/1445/09, Solicita ao Executivo 
Municipal a colocação de um (Redutor de Velocidade) na Rua 10 de Novembro próximo 
ao nº534, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2726/1446/09, Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente os serviços capina limpeza e 
pinturas do meio fio na Rua General Netto, em toda sua extensão, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2727/1447/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente os serviços capina limpeza e pinturas do meio fio na Rua General 
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Netto, em toda sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2728/1448/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue 
serviço de melhoria, realizando operação tapa buraco, na Rua Ipiranga entre a Avenida 
São Bento até a Rua Carlos Gomes, Vereador Marcos Soares – PTB; 2729/1449/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue 
serviço de melhoria construindo um banheiro público no terminal Iron Albuquerque, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 2730/1450/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, que efetue serviço de melhoria no calçamento da rua 
Tamoios, em frente ao numero 465, no bairro Conceição, Vereador Marcos Soares –
PTB; 2731/1451/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, que efetue serviço de melhoria, realizando operação tapa buraco, na 
Avenida São Bento, em frente ao número 145, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2732/1452/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente com a máxima urgência possível, providencias quanto à fiscalização do 
comércio de irregular por parte de vendedores ambulantes que vem de outros estados 
comercializando produtos junto a estação rodoviária e desta forma, tirando a clientela 
dos nossos comerciantes que pagam devidamente seus impostos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; requerimentos: 2733/506/09, 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 a COBAP – Confederação 
Brasileira de Aposentados e Pensionistas, ao Presidente do Sindicato Nacional dos 
Aposentados Sr. João Batista Inocentini, ao Presidente da Sede Estadual do Sindicato 
Nacional Sr. Adão Eduardo Haggstram, a FETAPERGS – Federação dos 
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Carazinho, manifestando nossa indignação com relação 
ao adiamento da decisão sobre o reajuste dos aposentados.Não podemos permitir que 
o governo sepulte as expectativas dos aposentados ao tentar derrubar os projetos do 
Senador Paulo Paim, principalmente o que corrige os benefícios pelo mesmo índice 
concedido ao salário mínimo, com a desculpa de que a aprovação deles quebraria o 
país. O Ministro Guido Mantega foi fatalista ao dizer que a crise não quebrou o Brasil, 
mas o projeto Paim quebra.  Então é assim, um projeto que busca restabelecer o direito 
dos aposentados, que trabalharam a vida inteira contribuindo com a previdência para na 
velhice ter condições de ter uma vida digna, quebra o país, enquanto que emprestar 
dinheiro para outros paises, comprar aviões entre outras medidas, é visto como algo 
normal. Então há dois pesos e duas medidas? Investir nos aposentados quebra, 
emprestar dinheiro e investir em outras empreendimentos e infra-estrutura, coisas não 
tão urgentes e necessárias não quebra? A única coisa que sabem dizer é que a 
iniciativa de Paim é inviável, que o governo não tem condições econômicas de suportar 
os custos que seriam criados a mais com a aprovação dos projetos do senador Paulo 
Paim, enquanto isso o aposentado fica nesta expectativa, vendo a decisão sendo 
adiada sempre com a mesma desculpa. Por tudo isso que vem ocorrendo, esse jogo de 
empurra empurra, essas declarações de que a aprovação dos Projetos do senador 
Paulo Paim, que devolvem a dignidade aos aposentados, quebraria o pais é que 
devemos “marcar na paleta” os políticos que são contra essa grande parcela que 
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brasileiros que são os aposentados. É agora a hora dos aposentados mostrarem sua 
união, estamos às vésperas de uma eleição e os aposentados por sua grande maioria 
tem o poder de mostrar sua força através do voto, do contrário vão penar a vida toda. 
Estão sendo massacrados com essa situação há quanto tempo? E vão continuar 
elegendo pessoas que trabalham para o governo ao invés de trabalhar para o povo que 
os elegeu? Os aposentados têm que jogar duro e mostrar para o país inteiro o poder de 
sua reação, vamos inverter os papeis e deixar que os candidatos as próximas eleições 
sintam essa mesma angustia nas urnas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2734/507/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja 
AUTORIZADA viagem à Brasília entre os dias 17 a 20 de novembro do corrente ano. 
Justificativa: acompanhar a comitiva de autoridades e entidades de classe do município, 
para tratar de assunto referente à Aurora Alimentos com o Ministro Sr. Miguel Jorge do 
Desenvolvimento Indústria e Comercio Exterior, Vereador Leandro Adams – PT; 
2735/508/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do RS, na pessoa do Sr. 
Ivar Pavan, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do Estado do RS e ao 
Deputado Estadual, na pessoa do Sr. Adroaldo Loureiro – PDT/RS, autor do Projeto de 
Lei nº. 264/2009, o qual dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” por 
instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins 
lucrativos, manifestando nosso total apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos 
totalmente favoráveis à aprovação deste Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado 
Adroaldo Loureiro, em razão de que consideramos este projeto importante em abordar 
um problema que tem preocupado pais, professores, alunos e toda uma população de 
crianças, adolescentes e jovens que foram ou são vítimas em potencial deste 
fenômeno, que tem assolado especialmente, o ambiente escolar. A expressão “bullying” 
origina-se no idioma inglês, derivando de “bully”, ou seja, valentão, brigão, arruaceiro, 
sem similar em nossa língua pátria. Sua definição, se evidencia pelo desejo consciente 
e deliberado que um indivíduo ou grupo tem em maltratar, reiteradamente, outra pessoa 
ou colocá-la sob permanente tensão, impondo-lhe sofrimento físico ou psicológico. O 
bullying afeta estudantes, pais e professores no mundo inteiro, não estando restrito ao 
tipo de instituição primária ou secundária, pública ou privada, rural ou urbana. Além 
disso, muitas crianças, vítimas desse mal, desenvolvem medo, pânico, depressão, 
distúrbios psicossomáticos e geralmente evitam retornar à escola. Outras crianças que 
sofrem bullying, dependendo das características de suas personalidades e das relações 
com os meios onde vivem, em especial entre suas famílias, poderão não superar 
totalmente os traumas sofridos na escola. Assim sendo, a origem do problema reside 
num conjunto de situações que o mundo moderno impõe aos pais e educadores. A 
desagregação familiar, a inversão de valores nobres, a violência explícita nos meios de 
comunicação, os “games” que incentivam o embrutecimento do ser humano, enfim todo 
um elenco de fatores desencadeantes conjugam-se para enaltecer a força bruta e a 
recompensa do mais forte.Neste contexto emerge a presente proposta para atuar 
propositivamente no combate e erradicação deste mal que aflige epidemicamente as 
comunidades de crianças e jovens escolares e, acima de tudo, conscientizar a 
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sociedade gaúcha desse grave e atual problema, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2736/509/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do RS, na pessoa do Sr. 
Ivar Pavan, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do Estado do RS e ao 
Deputado Estadual, na pessoa do Sr. Alexandre Postal – PMDB/RS, autor do Projeto de 
Lei nº. 037/2009, visando à alteração da Lei nº. 7.672 de junho de 1982, que dispõe 
sobre o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, manifestando nosso 
total apoio à aprovação imediata deste projeto. Somos totalmente favoráveis à 
aprovação deste Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Alexandre Postal, em 
razão de que consideramos este instrumento importante em face de inserir alterações 
na redação dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei, incluindo o marido como dependente do IPE 
Previdenciário. Tais alterações tornam-se necessárias para atualizar o texto da Lei 
Estadual às disposições da atual Constituição Federal e da Legislação Civil vigente, 
especialmente no que diz respeito à família, relações de dependência e seus reflexos 
na legislação previdenciária do Estado. Ao tempo da promulgação da Lei prevalecia 
ainda a visão de diferentes papéis entre homem e mulher no âmbito das relações 
familiares, cabendo ao homem a figura de provedor do lar, enquanto à mulher estava 
reservada a missão de guarda e educação dos filhos. Segundo o Deputado Alexandre 
Postal, a atual redação do artigo 9º da Lei 7.672/82, no inciso I, mantém o tratamento 
discriminatório, apenas admitindo ao cônjuge masculino a condição de dependente em 
caso de invalidez. Em síntese, as alterações propostas, além de atualizar o texto da 
norma estadual, vem corrigir a inaceitável discriminação a que estão submetidas às 
servidoras públicas estaduais que, embora sujeitas à mesma alíquota de contribuição 
dos servidores do sexo masculino, ainda não tem reconhecido o direito de seus 
cônjuges ou companheiros à condição de interdependência do casal, com os 
conseqüentes reflexos no direito previdenciário. Acreditamos que a sociedade brasileira 
é solidária e que encontra-se mais esclarecida a respeito do tema, de modo que com o 
apoio dos nobres parlamentares poderemos aprovar o referido Projeto de Lei, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2737/510/09, O Vereador abaixo-assinado solicita 
na forma regimental, que a Presidência deste Poder Legislativo coloque para 
apreciação dos vereadores, na penúltima reunião anual da Casa, a indicação da Sra. 
SIMONE RAMOS para a distinção “Destaque Jornalístico”, conforme Resolução nº 
104/86, de 16 de  dezembro de 1986, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2738/511/09, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 –  Quantas diárias foram 
pagas pelo CAPSEM nos anos de 2007, 2008 e 2009. 2 –  Qual o valor gasto com 
essas diárias. 3 - Qual foi o gasto com horas extras, telefone e Internet nos referidos 
anos, Vereador João Mafalda – PSDB; 2739/512/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES:1 – Qual o critério usado para firmar convênio com novas clinicas para 
dependentes químicos. 2 – O município designou algum profissional da saúde para 
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fazer vistoria nos locais conveniados. 3 - A vigilância sanitária do município fez todas as 
averiguações necessárias nos respectivos locais. 4 – Se os novos centros terapêuticos 
estão dentro das normas da ANVISA. 5 – Os familiares dos pacientes estão recebendo 
ajuda para a visitação nas clinicas. 6 - Porque os dependentes de nosso município 
estão sendo encaminhados para centros terapêuticos fora de nosso estado, sendo que 
existem centros capacitados em nosso estado. JUSTIFICATIVA: Obter maiores 
informações sobre os novos convênios para assegurar o melhor tratamento aos 
dependentes químicos de nosso município, Vereador João Mafalda – PSDB; 
2740/513/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário e registrado em Ata, seja enviado ofício ao DAER, reiterando que 
designe pessoal para realizar melhorias no acostamento da estrada que passa pelo 
Distrito de São Bento. Justificamos tal solicitação, devido à deficiência na segurança 
daquele local, pois quando chove alaga todo o acostamento obrigando as pessoas a 
caminharem no asfalto, tornando-se perigoso, principalmente para quem não tem 
opção, como os estudantes, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2741/514/09, 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 LAURA DE ALMEIDA JUNG.  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 LAURA DE ALMEIDA 
JUNG, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2742/515/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Companhia Rio-grandense de Saneamento – 
CORSAN, na pessoa do Senhor Ermógenes Bodanese, para que determine ao setor 
competente, o fechamento de uma vala que foi aberta para conserto da rede de água e 
esgoto, na rua Ipiranga em frente ao numero 196. O pedido justifica-se, em virtude que 
os moradores estão reclamando que o serviço de conserto já foi efetuado e a CORSAN 
não realizou o fechamento da vala, o que vem causando transtornos aos moradores, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 2743/516/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora 
determine a Comissão de Ética desta Casa, que sejam notificados os vereadores que 
comprovadamente, por inexperiência ou má fé, estejam equivocadamente realizando 
cópia dos textos de requerimentos e moções apresentados em reuniões de meses 
anteriores. Não há contrariedade alguma no fato de mais vereadores estarem imbuídos 
na defesa de uma mesma causa, isso certamente, contribui, mas o que é inadmissível e 
que tais proposições, como é o caso destas que estão em anexo, possuírem parágrafos 
idênticos, o que acaba descredibilizando o plenário desta Casa que aprova o envio de 
proposições praticamente idênticas para os mesmos destinatários. Outro ponto que 
deve ser apreciado é o fato de que o autor das proposições deve, por questão de ética 
e respeito ser consultado quanto a possibilidade de outro subscrever o trabalho, 
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evitando transtornos posteriores por parte do encarregado pela elaboração da 
correspondência a ser encaminhada. Observa-se também que muitos dos colegas 
vereadores, estão repetindo proposições para os mesmos destinatários em reuniões 
subseqüentes, o que também, conforme o parágrafo 3º do Artigo 95 do Regimento 
Interno desta Casa, que trata das Proposições em Geral, é vedado, uma vez que o 
mesmo diz que “A proposição poderá ser reiterada após o decurso de 30 (trinta) dias da 
apresentação da proposição inicial.” E quando da apresentação de proposições 
idênticas em uma mesma reunião, será apreciada aquela que for protocolada por 
primeiro, considerando-se as demais prejudicadas, conforme o parágrafo 4º deste 
mesmo  artigo. Senhores, não sou o único vereador a ter queixas neste sentido, por 
isso tomo a liberdade de solicitar que sejam tomadas providências no sentido de que 
todos os vereadores tomem conhecimento de que há regras a serem seguidas quando 
da apresentação das proposições, e mesmo que não haja nenhuma determinação 
especifica quanto a copia de proposições, que haja um mínimo de bom senso ao se 
encaminhar proposições para os mesmos destinatários e com o mesmo assunto. Vejam 
bem, isso tudo é perfeitamente normal, ninguém é proibido de defender, repudiar, 
solidarizar com uma mesma causa, o que torna-se inaceitável e injustificável, é que os 
textos tenham redação quase idêntica (cópia), Vereador Felipe Sálvia – PDT; moções: 
2744/525/09, ofício aos bochófilos PRETO, ZÉ e JAIME, enviando em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS por terem se sagrado 
Campeões, na final do TORNEIO DE BOCHA DO CLUBE CAIXERAL, organizado pela 
Parceria Bochística, evento este realizado no último dia 07 de novembro. PARABÉNS 
ao trio de bochófilos pelos resultados alcançados, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2745/526/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Major 
Pedro Wilson Ferreira Pacheco, Comandante do 38º BPM Carazinho, e extensivo a 
toda a corporação, parabenizando pelo excelente trabalho que vem sendo executado 
no combate a prostituição infantil  e tráfico de drogas em nosso município, somos 
sabedores que este oficial conta com policiais treinados e qualificados no combate a 
esse tipo de crime, conforme tenho ouvido da população dos bairros e pelos  veículos 
de comunicação, fazendo que a nossa cidade fique mais segura pois estão sempre a 
disposição que quando a comunidade faz uma denuncia anônima, ou através de 
investigação  estão sempre verificando e efetuando prisões destes contraventores,  
tirando-os  do convívio social e das ruas que com certeza diminuem os outros tipos de 
crimes tais como furto, roubos, prostituição e o numero de viciados em drogas ilícitas .  
Recebam desta forma os comprimentos do poder Legislativo e que está a disposição 
deste comando para colaborar no que for possível, principalmente no combate aos 
crimes praticados por drogas ilícitas; Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2746/527/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho, aos Conselheiros Tutelares de 
nosso município, por ocasião da comemoração do DIA DO CNSELHEIRO TUTELAR 
que ocorrera no próximo dia 18 de novembro. O Conselheiro Tutelar é o encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
atendendo também aos pais ou responsável, e apesar da importância do trabalho 
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exercido por eles, são grandes os problemas vivenciados: a falta de reconhecimento 
por parte da própria sociedade, Estados e Municípios, a incompreensão do papel por 
parte de alguns Conselheiros Tutelares, a deficiência na infra-estrutura de 
funcionamento, o desrespeito à autoridade que representam e a baixa remuneração. 
Em reconhecimento ao trabalho, muitas vezes heróico e incompreendido, queremos 
nós, Legisladores, enviar a todos os Conselheiros Tutelares nossas congratulações, 
reafirmando nosso compromisso em proporcionar condições dignas de desempenho de 
suas relevantes funções, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2747/528/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Presidente do Sindicato dos Comerciários, Sr. Ivomar de 
Andrade, cumprimentando-lhe pela conquista obtida com o fechamento dos 
supermercados aos domingos. Felizmente chegou-se a este consenso, e é inegável o 
papel do nosso amigo “Tomate” diante da situação de ver trabalhadores tendo que 
deixar suas famílias para trabalhar nos supermercados de nossa cidade, que passaram 
a abrir seus estabelecimentos aos domingos, vindo a causar mais transtornos do que 
benefícios, fato este que foi levantado na época e que agora se comprova. Não nos 
resta dúvidas do trabalho sério e competente que o Sindicato dos Comerciários 
desenvolve, buscando sempre proporcionar as melhores condições possíveis de 
trabalho para seus associados, e, este acordo para o fechamento dos supermercados 
ao domingos é com certeza uma grande e significativa conquista, pois devolve ao 
trabalhador o direito do dia de descanso em família, e a comunidade, assim como nós, 
Legisladores certamente reconhece seu trabalho diante desta causa, que foi agora 
vencida, com muitos méritos.Recebam todos os comerciários, na pessoa do Ivomar, 
nossos cumprimentos e a certeza de que eu, como representante do povo de 
Carazinho, estarei sempre ao lado do trabalhador, buscando assegurar seus direitos, 
assim como fiz em toda minha carreira política, pois meu posicionamento é o mesmo 
com relação ao funcionamento do comércio, e de forma alguma irá mudar. E quero 
ainda dizer mais, que bom se em todas as cidades deste país, os comerciários 
pudessem contar com um “Tomate” lutando por seus direitos, estariam com certeza 
muito bem representados. Queremos ainda aproveitar para parabenizar a todos os 
integrantes do Sindicato pela realização da festa do Sindicato dos Comerciários, em 
comemoração ao dia do Comerciário, festa esta que foi realizada ontem, dia 15 de 
novembro, no ginásio do Patronato Santo Antonio, contando com a presença de mais 
de 1500 pessoas e diversas autoridades. Para mim, é um orgulho muito grande poder 
fazer parte dessa grande comemoração como parceiro desta entidade que sempre 
busca e luta por melhores condições de trabalho para seus associados, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2748/529/09, ofício em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, CUMPRIMENTANDO a Direção da ESCOLA MUNICIPAL CASTELO 
BRANCO, na pessoa do Diretor ETELVINO ALMEIDA pelo desenvolvimento na Escola 
do Projeto “PLANTANDO PARA O FUTURO”, onde os alunos vivenciaram todo o ciclo 
de gestação  e desenvolvimento das plantas, visando uma educação voltada a prática e 
cultivo da HORTA ESCOLAR, hortaliças estas que fazem parte do cardápio escolar dos 
alunos. PARABÉNS a Direção e Professores por oportunizarem aos alunos o 
conhecimento de como preparar a terra, adubá-la e torná-la fértil, bem como incentivar 
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o plantio do próprio alimento, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2749/530/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho, ao Presidente da Rede TV, Sr. Amilcare Dallevo, 
cumprimentando-lhe pelo Aniversário de 10 anos de inauguração da Rede TV, bem 
como por toda infra-estrutura de qualidade que possui hoje essa que é uma das 
principais emissores de TV do país, por possuir uma programação completa e de 
excelente qualidade, principalmente no que diz respeito a jornalismo, informação e 
entretenimento. Desde novembro de 1999, a Rede TV vem crescendo, tornando-se 
uma das maiores redes de TV do país. O investimento em novas tecnologias e 
profissionais se traduzem em uma programação de qualidade e abrangente, voltada 
para toda a família, para todas as idades, conquistando a preferência do público a cada 
dia.  É a primeira e única emissora 100% HD Digital no Brasil e no mundo. Os 
programas têm atingido as primeiras posições de audiência. A RedeTV conta hoje com 
modernas Centrais de Produção, modernos estúdios que fabricam a linha de shows e 
jornalismo, investindo sempre numa programação de qualidade. São shows, jornalismo, 
esportes e infantil em uma programação que reúne profissionais especializados, 
comentaristas, sendo ainda ancorada por uma seleção de grandes apresentadores. A 
qualidade técnica da programação se traduz no diferencial em relação às outras 
emissoras de televisão no país, possuindo centrais de produção equipadas com 
tecnologia digital de última geração, equipamentos de altíssima tecnologia, contando 
ainda com o moderno TV Mobile Studio, o maior estúdio móvel de TV do mundo, capaz 
de realizar programas e noticiários em qualquer cidade do País com tecnologia digital 
de ponta, tudo para continuar levando o melhor de uma programação que conquista 
cada vez mais o mercado anunciante e o público telespectador em todo o Brasil.Como 
assíduo telespectador da Rede TV e também por saber que em meu município grande 
parte da população acompanha diariamente a programação de excelente qualidade que 
esta emissora oferece é que venho manifestar meus cumprimentos por estes 10 anos 
no ar, e principalmente por em tão pouco tempo ocupar um espaço tão significativo na 
preferência dos telespectadores de todo o país, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2750/531/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho ao Sindicato dos Comerciários de Carazinho e aos Diretores Administradores 
dos Supermercados Alagoas, Casa do Pão, Coqueiros, Economia, Zaffari e Boa Vista, 
manifestando completo apoio pelo acordo firmado entre as categorias, 
estabelecimentos com mais de cinco funcionários, na manhã do dia 12 de novembro de 
2009, tomaram a decisão pelo fechamento dos supermercados  aos domingos. Nossos 
parabéns pelo acordo firmado, mais uma vitória do bem estar social sobre o consumo, e 
quem sai ganhando é a sociedade especialmente o funcionário, trabalhador que quer 
descansar, estar junto de sua família nos domingos. Beneficiando novamente os 
mercados pequenos e familiares que anteriormente sobreviviam das vendas do final de 
semana, em especial o domingo e agora poderão reagir novamente, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2751/532/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, a Direção de todas as Escolas Estaduais,  Escolas 
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Municipais de Ensino Fundamental,  Escolas Municipais de Educação Infantil, ao Centro 
Municipal de Educação Profissional – CMEP e aos Colégios Particulares do nosso 
município, parabenizando todos os Diretores das Escolas pela passagem do seu dia, 
comemorado em 12 de novembro de 2009. Podemos fazer qualquer coisa em nossas 
vidas quando se trata de bens materiais, mas precisamos tomar o máximo de cuidado 
quando se trata de seres humanos. Para isso torna-se necessário pessoas que, com 
sua capacidade, sabedoria e honestidade possam contribuir para a melhoria de nossa 
sociedade e dos indivíduos nela envolvidos. Portanto, você DIRETOR  é importante 
nesta mudança: um ser que acredita na humanização através de suas ações nas 
Unidades Escolares. Que neste seu dia o ‘SER SUPREMO’ lhe dê muita Luz para 
enfrentar os desafios de sua função. Desejamos sucesso a todos, com apreço, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2752/583/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso a senhora Cláudia 
Coleraus por ter conquistado no ultimo sábado do corrente mês, dia 14 (quatorze) a 
presidência do Bairro Vila Rica. Receba novamente as congratulações da parte deste 
vereador, que deseja que Deus ilumine o seu caminho e de toda a diretoria, nesta nova 
caminhada, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2754/534/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso ao 
senhor Ivomar de Andrade, presidente do Sindicato dos Comerciários pela atitude de 
firmar um acordo com os grandes mercados para que os mesmos não abram aos 
domingos, procurando buscar uma melhor qualidade de vida aos seus funcionários. 
Procurando estabelecer um padrão de horário de funcionamento aos domingos, na 
manhã da ultima quinta- feira foi firmado um acordo entre os principais supermercados 
de nossa cidade, e o presidente do Sindicato dos Comerciários, Ivomar Andrade, o 
popular “Tomate” para que os mesmos conseguissem conciliar o bem estar social dos 
funcionários com o gasto desnecessário destas grandes empresas em vários setores.A 
decisão acabou ocorrendo de forma unânime, sendo que a partir do dia 22 (vinte e dois) 
do corrente mês, as referidas empresas não abriram mais suas portas aos domingos, 
optando em abrirem outros dias da semana, em horários alternativos.  O vereador 
abaixo assinado saúda mais uma vez esta decisão, que além de zelar pelo bem estar 
dos funcionários, dará conseqüentemente maiores oportunidades a pequenos 
mercados de nossa cidade para se desenvolverem no setor, demonstrando que 
também são capazes de suprir a necessidade de consumo dos carazinhenses aos 
domingos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2754/535/09, 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 
Supermercados Alagoas, Casa do Pão, Coqueiros, Economia, Zaffari e Boa Vista pelo 
conciliação em tomar a atitude de fechar suas portas aos domingos, em virtude de 
diminuir gastos desnecessários, dar melhor qualidade de vida a seus funcionários e 
principalmente por oportunizar que pequenos mercados de nossa cidade tenham a 
oportunidade de crescer e demonstrar seu potencial, representando o comércio neste 
que é considerado o último dia da semana.  Mais que uma questão econômica, esta se 
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trata de uma questão humana e digna de grandes empresas, que não visam apenas o 
lucro para si próprias, mas sim, pensam no desenvolvimento de uma cidade; para que 
outras  pequenas e micro empresas tenham a chance de se aprimorar, e representar o 
comércio neste referido setor.  Recebam novamente as felicitações da parte deste 
vereador, que deseja que continuem prosperando, e tendo atitudes tão louváveis para o 
bem geral de um povo como o de Carazinho, que também leva consigo este espírito de 
união e respeito ao próximo, que já é tão conhecido por estas empresas citadas acima, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2755/536/09, ofício em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS ao anotador e cronometrista 
ALFREDO GARTNER, que estará entre os dias 20 à 24 de novembro, no Estado do 
Paraná, cidade de Umuarama, participando das eliminatórias dos jogos  TAÇA BRASIL 
DE FUTSAL, em sua 36ª edição. PARABÉNS por importante participação como 
profissional na final deste Campeonato, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2756/537/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos à nova 
direção da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil-Subsecção de Carazinho, eleita dia 
16 de novembro 2009 para a gestão 2010 -2012, ficando assim composta (Presidente 
Dr. Luciano Hillebrand Feldmann; Vice Presidente Dr. Julio Eduardo Piva; Secretario 
Geral Dr. Tiago Piva Hartmann; Secretario Geral Adjunto Drª. Margarete Maroso Santos 
e Tesoureiro Dr. Anderson Luiz Amaral.)A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que é 
a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros. Hoje a entidade tem 
sido persistente para que haja uma melhoria na qualidade do ensino jurídico do país, 
tornando cada vez mais seletivo o exame de ordem para a admissão de novos 
profissionais em proveito geral da ciência da jurisprudência, sendo com transparência e 
participativa em prol da Sociedade, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2757/538/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de congratulações a 
Diretoria do  Sindicato dos Servidores Públicos, de nosso município pela  eleição da 
nova diretoria ocorrida no dia 05 de Novembro. A nominativa a ser congratulada é a 
seguinte: Presidente –  Luis C Quadros, 1º Vice- Presidente – José N dos Santos, 2º 
Vice- Presidente –  Eliane E M Soares, Secretaria Geral –  Adimilsa Maria, 1ª Secretaria 
– Viviane Meneses, 2ª Secretaria – Maria E Sefrin, Tesoureiro Geral – José A de 
Quadros, 1º Tesoureiro – Fabio A da Silva, 2º Tesoureiro – Raul G Santos, Conselho 
Fiscal – Luis A de Moura, João M dos Santos e Bruno Almeida, Suplentes do Conselho 
Fiscal – João Martins, Ervino Ekart e Paulo José Sabini, Suplentes Diretoria: Brasil da 
Silva Dias, Nair Vieira, Judith Maria Marisa, Enio Paulo Feldman, Luis M Albuquerque, 
Irai de Vargas, Luciano F S Silva, Elder Lemes e Luciano F S Silva, Diretor Esporte – 
Gabriel de P da Silva, Diretor Social  -   Vera de Almeida, Del. Federação: Gilmar 
Matos, Antonio C Maia, Jéferson A de Paula e Julio A Almeida. Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2758/539/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de 
Aplausos e  Congratulações , ao Sindicato dos Comerciários, na pessoa do Senhor 
Presidente, Ivomar de Andrade, pela excelência na condução do acordo fechado entre 
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o Sindicato e Supermecados. Deste acordo ficou definido que os Supermercados não 
abrirão mais aos domingos e feriados, sendo respeitado os direitos da classe 
comerciaria, que não precisam cumprir jornada de trabalho aos domingos. Por meio 
deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Marcos Soares – 
PTB; 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; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; fazer um requerimento verbal para que 
os requerimentos, as moções e os projetos fossem votados em bloco; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Rudi para 
votação em bloco dos requerimentos, moções e projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos; Vereador Felipe Sálvia; questão de 
ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para questão de ordem Senhor 
Presidente, gostaria de fazer a retirada desse meu requerimento a mesa diretora, para 
que fosse notificado a comissão de ética, vou retirar porque eu conversei com os 
assessores e eles me disseram que a culpa era deles, eles que estavam fazendo, não 
era culpa dos vereadores, porque eu estranhei, Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, ao longo do tempo requerimentos estavam sendo enviados as entidades 
com o mesmo teor, com parágrafos quase idênticos, textos quase idênticos, e eu 
conversei com vereadores a tarde hoje, e o vereador disse que era do assessor a culpa, 
então o assessor veio conversar comigo e disse que a culpa era dele, então não tem 
porque vossa senhoria reunir a comissão de ética, mas para que fique bem claro, o 
artigo noventa e cinco, parágrafo terceiro do nosso regimento diz, que as proposições 
de todos os vereadores dessa casa não podem entrar nessa semana na noite de hoje, 
e na semana que vem entrar com o mesmo teor, só para ficar bem claro, eu entrei com 
um requerimento hoje, entrei acho que mês passado, com o requerimento dos 
aposentados pedindo para votar, votar a lei do Paulo Paim, hoje eu entrei com um 
requerimento, já magoado que não votaram, pedindo que não adiem mais a votação 
dos aposentados, é um requerimento com outro teor, então, como ficou claro, não há 
porque esse meu requerimento, e reunir a comissão de ética, mas que fique bem claro, 
para que não aconteça mais Senhor Presidente, não pode o vereador copiar trabalhos 
de outro vereador, não pode mandar, não só requerimentos, mas moções eu tenho 
visto ai, isto não pode acontecer e nunca aconteceu nessa casa, nunca aconteceu isso, 
eu estou com vários mandatos nessa casa e eu nunca vi isso, então para que fique bem 
claro, para que não aconteça mais isso, tenho certeza que não vai acontecer mais isso, 
então fica retirado o meu requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; 
obrigado colega Vereador Felipe Sálvia, portanto fica prejudicado o requerimento nº 11 
de autoria do9 Vereador Felipe Sálvia, esta retirado; Vereador Gilnei Jarré; questão de 
ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; só para contribuir com o Vereador Felipe 
Sálvia, acredito que não seja só os assessores culpados desses erros ai, enfim, 
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acredito que deveria, da nossa diretoria de expediente, acabar fazendo uma filtragem, 
porque é ele que recebe, de repente inclusive uma ordem dada nossa secretária da 
mesa, para com que seja retirado da pauta quando aconteça as cópias, ou os 
documentos idênticos aos já protocolados na casa, então acredito que não seja só 
culpa dos assessores e sim, de  repente atribua a esse trabalho, ou a mesa ou a 
diretoria de expediente; Presidente Vereador Leandro Adams; esta registrado 
Vereador Gilnei Jarré, requerimentos, convido a Senhora Secretária para proceder a 
leitura do numero e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos de pesar 
e requerimento pedido de informação; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Leandro Adams – 
PT; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
nº 05 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 08 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 10 
Vereador Marcos Soares – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, demais pessoas, 
seu Silveira, ao Vereador Suplente Marcos Soares, ao Vereador Suplente João 
Mafalda, quero aqui, Senhor Presidente, me ater a um requerimento que nós fizemos a 
mesa diretora falando sobre a visita do Major Pacheco até esta casa, para que nós 
possamos fazer algumas considerações e buscar soluções, e graças a Deus, para 
aqueles que torciam pelo tanto pior, quanto melhor, graças a Deus foi uma bela de uma 
reunião, o Major Pacheco realmente é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, nos 
mostrou qual é o valor da nossa brigada militar, qual o trabalho que ela desenvolve, 
como o papel do vereador que tem coisas boas e tem coisas que nós não conseguimos 
atender as necessidades da população, as necessidades do povo, e em conjunto, de 
imediato, já conseguimos buscar algumas soluções, e algumas alternativas para ajudar 
nossa brigada militar, esta se fazendo um estudo junto ao comando da Brigada Militar 
do município de Carazinho, juntamente com os policiais, juntamente com seus 
comandos, para que nós tenhamos aqui, uma patrulha de dois brigadianos de bicicleta, 
fazendo a extensão da Avenida Flores da Cunha, até o seu final, sei que Carazinho 
poderá não comportar isso, mas é de uma necessidade muito grande, porque a 
presença do brigadiano ela inibe muitas ações de vândalos, de pessoas que queiram 
fazer alguma ação, ela vê aquele policial passar, ela já pensa duas vezes em fazer, 
muitas vezes junto ao automóvel a gente não consegue dar essa visibilidade, mas isso 
tem que ser discutido muito, porque é uma inovação, é uma situação que o brigadiano 
tem que ter um preparo maior para fazer esse patrulhamento de bicicleta, nós vamos 
discutir isso novamente numa reunião, no dia 26 aqui nessa casa, ao qual nós vamos 
ver se é viável, ou não é viável, a segunda situação, é que nós nos comprometemos em 
botar no orçamento do município um valor de cinco mil reais, já acertamos com o 
prefeito Aylton, onde esses cinco mil reais serão para adquirir um aparelho o qual ele 
faz a identificação da pessoa que liga, do conteúdo do que a pessoa conversou com a 
brigada, com aquele servidor que esta lá para receber essas informações, e vai facilitar 
o trote, porque o que esta acontecendo muito, é o trote junto ao 190, se nós 
conseguirmos com esse identificador de chamadas, e do conteúdo da chamada, nós 
vamos estar ajudando a nossa valorosa brigada, eu disse ao comando que então, 
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quando perdi um irmão assassinado aqui na frente, eu tinha uma visão diferente da 
brigada militar, e hoje, graças a Deus, superando essa falta, superando essa 
necessidade que eu tenho e continuo tendo, de ter o meu irmão, eu vi o quanto essa 
brigada trabalha em prol dos nossos munícipes, mas, nós temos como qualquer ser 
humano, falhas, e devemos corrigir essas falhas, e a mensagem que passaram para 
alguns brigadianos, foi que o Vereador Paulino de Moura queria detonar com eles, 
queria terminar com o trabalho deles, o Vereador Paulino de Moura nunca teve medo, 
nunca terá medo de expressar o que ele pensa, porque aqui eleito fui para fazer isso, 
posso desagradar alguém, com certeza vou desagradar, mas vou manter a minha 
posição e vou procurar o melhor para o nosso Carazinho, nosso Carazinho precisa do 
melhor, como a população precisa me cobrar mais ações para que eu possa fazer em 
prol dela, porque mesmo aqueles que não me elegeram, aqueles que não votaram em 
mim, tem o direito de cobrar do meu trabalho, como eu tenho direito de cobrar de outras 
pessoas, para encerrar, Vereador Gilnei Jarré, dizer a ti que conversei com os 
proprietários da empresa lá, ficamos acertados, vão oficiar ao executivo, o Capitânio, 
como desenvolvimento, secretário de desenvolvimento, e o Aylton irão assumir e 
mandar para a câmara o projeto para se fazer o trabalho lá para a empresa dos 
meninos lá, do Sólon, do pessoal lá, então estou te dando o retorno do que eu me 
comprometi em fazer e com certeza esses meninos te querem muito bem,  porque 
quando secretario do desenvolvimento tu ajudou muito a empresa dele, e nós agora 
vamos dar seqüência ajudando cada vez mais para o desenvolvimento dessa empresa 
no município de Carazinho, como qualquer outra que nós achamos por bem tentar 
ajudar, muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas; 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem essa reunião na noite 
de hoje, entrei com uns trabalhos, Senhor Presidente, para não voltar mais para falar 
sobre requerimentos, nem indicações, vou falar primeiramente sobre indicação, 
pedindo, Senhores Vereadores, para que a fiscalização de uma batida ali na rodoviária, 
que os comerciantes estão em pé de guerra, estão pedindo socorro, porque é tudo que 
é ambulante de outros estados chegam ali para vender mantas, cobertores, óculos, 
carteiras, redes, enfim é ambulante a semana inteira ali, e é uma concorrência desleal 
com o pessoal que paga imposto, da emprego, e esse pessoal ali estão em pé de 
guerra, e estão sentidos, e vem cobrando a muito tempo do município uma maior 
fiscalização para com esses ambulantes, e eu acho justo, eu acho justo porque não é 
certo o pessoal de fora, agente tem que defender o pessoal de Carazinho, as lojas de 
Carazinho, o pessoal vem de fora aqui, vende, não paga imposto, tira os empregos dos 
nossos comerciários, isso não é justo, então estou pedindo para que o prefeito mande a 
fiscalização lá, mas deixe, toda semana mande alguém lá cobrar, porque não é justo 
isso, esse pessoal vir, é o ano inteiro, essa venda na rodoviária, e os comerciantes vem 
cobrando, não só de mim mas de vários vereadores uma atitude forte para coibir essas 
coisas erradas que vem acontecendo ali, também, a Vereadora Sandra Citolin também 
entrou na semana passada com um requerimento pedindo para que votasse o fator 
previdenciário, que não foi votado gente, não foi votado, mais uma vez adiaram, e vem 
adiando ao longo do tempo, quando é para beneficiar o aposentado eles adiam, eles 
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machucam, eles tripudiam o aposentado, e eu estou pedindo aqui para que todas as 
entidades, no país inteiro, marquem na palheta, os partidos que estão prejudicando, e 
os congressistas que estão prejudicando o aposentado, tem que marcar, é só assim 
mesmo para que o aposentado não sofra nesse pais mais, que eu nunca vi um 
presidente que  saiu do operário, e saiu lá da classe operária, eu não tenho nada, acho 
que o Lula esta fazendo um bom trabalho nesse pais, mas que esta judiando do 
aposentado ta, a gente não tem que ter medo de falar, eu nunca vi um presidente judiar 
tanto do aposentado, como esse governo esta fazendo, porque não é justo, o 
aposentado que quer o aumento do salário mínimo igual o que se dá para o 
aposentado, um aposentado quando tem um aumento, ele não acompanha o aumento 
do salário mínimo e vai defasando com o tempo, se aposenta com cinco, passa dez 
anos fica com dois, só esse ano já falei oito vezes sobre esse assunto aqui, só esse 
ano, e vou continuar falando gente, porque a pior aberração que vem acontecendo 
nesse pais é a judiaria que estão fazendo com os aposentados, era isso Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta nos 
assistindo, imprensa, entrei com um requerimento para começarmos a fazer pressão, 
para que seja votado o projeto de lei do deputado estadual Alexandre Postal, projeto de 
lei 037/2009, para que a lei da previdência do IPE seja transformada, seja melhorada, 
seja adequada de acordo com a própria constituição, e com a própria lei estadual, só 
não mudou ainda o IPE previdência, então, em resumo, o que nós estamos pleiteando e 
apoiando é que os cônjuges, ou companheiros, comprovados, de servidoras estaduais, 
quando essa servidora vem a falecer, o cônjuge ou  companheiro não tem direito a uma 
pensão, não tem direito a nada, é o contrario, por exemplo, se a servidora, contribuindo, 
se o servidor vem a falecer, a esposa ou cônjuge, ou companheira comprovadamente 
recebe então uma pensão, um valor do IPE previdenciário, então a nossa solicitação é 
que esse projeto seja votado adequando as condições da nossa sociedade, a antiga lei 
é de 1982, muitas mudanças já foram feitas, inclusive no código civil, que não da mais 
como provedor o homem, hoje nós sabemos que muitas famílias elas são mantidas 
financeiramente pelo trabalho tanto da mulher, quanto do homem, ao faltar um 
determinado valor, a própria família ficará, com certeza passando por necessidades, 
porque a família se organiza em cima de um valor estabelecido em conjunto, então 
esse é o motivo do meu requerimento, para que ele entre realmente em pauta de 
votação, se não ele fica lá esquecido e quem sabe agente leva mais quase trinta anos 
nesse erro jurídico, que hoje já é um erro jurídico, também entrei com um requerimento 
de apoio a lei que prevê políticas publicas, do Deputado Adroaldo Loureiro, do PDT, em 
relação a políticas anti-bullyng, nós somos mães, temos muitos educadores aqui e 
sabemos que na nossa sociedade um local rico em situações de violência infelizmente, 
em situações intimidatórias, em situações de deboche, é a escola, então há uma 
necessidade sim, de toda sociedade voltar-se a buscar soluções em conjunto para que 
essas atitudes de bullyng não sejam mais tão evidentes como tem acontecido, inclusive 
a imprensa fez um trabalho semana passada discutindo com orientadoras educacionais 
em relação a como é visto e o que é feito nas escolas, e como educadora quero dizer 
aos senhores que estamos realmente lutando muito, porque é uma característica social, 
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é uma resposta dessas pessoas, desses alunos, à sociedade que esta ai, então 
também é interessante que essa lei seja logo votada para que nós possamos ter, já em 
tempo de prevenir, de se ter políticas publicas voltadas ao projeto anti-bullyng; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, Mara do jornal 
Diário da Manhã, Tio Pisca - rádio comunitária, Ana Maria – Radio Gazeta, Giane – 
gerente do SESC, também esta presente aqui, publico que esta prestigiando a nossa 
sessão e também aos ouvintes de casa que esta nos escutando essa sessão, eu quero 
dizer aqui que na ultima quinta-feira, juntamente com o colega Vereador Paulino de 
Moura e também meu colega de partido, Vereador Estevão De Loreno, que fizemos 
parte da comissão de segurança publica da Câmara de Vereadores, tivemos uma 
importante reunião, até para não me tornar repetitivo, o colega Paulino já comentou, 
onde tivemos um grande avanço junto ao Major Pacheco, e também no sábado tivemos 
um amplo debate na rádio Gazeta, onde se fez presente o delegado José Soares Dias, 
conselho tutelar, representado pela conselheira tutelar Elizete Adiers, e também pelo 
delegado José Soares Dias, então a gente esta vendo que todos os órgãos de 
segurança publica estão envolvidos para melhorar a segurança publica no nosso 
município, e a gente sabe que tem duas maneiras da gente ver essa segurança publica 
em Carazinho, a gente sai na rua às pessoas estão amedrontadas com a criminalidade, 
com o abuso que esta acontecendo na cidade de Carazinho, então no próximo dia 26 
de novembro já ficou uma outra audiência agendada com o comando da brigada militar, 
para que nós demos seqüência a esse assunto tão importante para a sociedade de 
Carazinho, que é relacionado à segurança publica do nosso município, também tenho a 
alegria e a satisfação que conforme na ultima sessão, me comprometi com os colegas 
vereadores, principalmente a solicitação do meu colega Vereador Felipe Sálvia, para 
que o executivo municipal mudasse a parada de ônibus em frente a Grazziotin, então 
na quarta-feira, já foi feita essa mudança, hoje ela esta próxima aos camelos, na frente 
do correio do povo, então esta mudança de parada de ônibus, vem beneficiar todas as 
pessoas do município, os usuários ali, que fica mais próximo do banco e da creche ali 
para a comunidade, também quero dizer a Giane que esta presente aqui hoje, que nós 
temos um projeto muito importante do executivo municipal para que a câmara de 
vereadores faça autorização a prefeitura para que seja comercializado junto a eletrocar 
aquela área para construção do SESC, então acreditamos que na próxima sessão esse 
projeto deve entrar em pauta na ordem do dia, e que também a gente consiga aprovar 
esse projeto, onde o investimento de seis milhões de reais que o SESC quer investir na 
cidade de Carazinho, meu muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, Senhora 
Secretária proceda a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; moções: nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia –PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia –
PDT; nº 06 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 
08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 
Vereador Estevão De Loreno –PP; nº 11 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 12 
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Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 14 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 15 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 16 
Vereador Marcos Soares – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão as moções, Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem na 
noite de hoje, venho para essa tribuna hoje com alegria de falar da noticia que a gente 
teve dia 22 dos mercados que entraram num consenso e resolveram fechar nos 
domingos, isso é uma reivindicação muito grande de todas as...a maioria do pessoal 
que trabalha, praticamente todos não gostavam de trabalhar nos domingos, e 
principalmente os pequenos mercadinhos que hoje são mais de duzentos e cinquenta, 
estão numa situação lastimável, que no domingo que é o dia “D” para os mercadinhos, 
é o dia em que as pessoas iam até eles para comprar e os mercados grandes se 
encontravam abertos, então fiz uma moção parabenizando o Tomate, o Ivomar pelo 
trabalho que ele fez de muito tempo que ele vem lutando já para fechar os mercados 
grandes,  e para os mercados que tiveram o bom senso e viram que para eles não é 
vantagem, que eles tem muita despesa abrindo domingo, isso tenho certeza que todas 
os proprietários de mercados e pessoas que trabalharam nos domingos estão contentes 
e vai dar um animo novo para a cidade, e também fiquei meio triste com o 
pronunciamento de algumas pessoas que falaram que é um retrocesso para a cidade, 
nesse um ano que os mercados ficaram abertos fechou vinte mercados pequenos, 
todos com dois, três, cinco empregos, então são vinte famílias que não tem mais o que 
fazer, e mais cinquenta empregos que as pessoas ficaram na rua sem ter com o que 
trabalhar, eu acho que isso não é retrocesso, isso ai é o fim, então agora com essa 
decisão sabia que eles tiveram, eu acredito que vai dar um novo animo para eles, e eles 
vão poder trabalhar, e pedir para o pessoal que vão nos fim de semana, procure seu 
mercado do bairro, procure e vão ver as promoções que tem lá, e isso vai estar 
incentivando não só eles, mas todo mundo que trabalha lá; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, o Jarré pediu para dar o teu telefone, teu mercado lá, Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião, eu quero aqui, que 
a gente critica e critica e critica, também gostaria de elogiar, prefeito municipal, capitão 
Forlim, líder do governo Rudi, que depois de tantos pedidos, não só meus, mas eu 
briguei por aquela parada de ônibus na frente dos camelos lá, agora colocaram, os 
comerciários pediram, os camelos, o pessoal pediu, a parada era muito longe, agora 
colocaram, fiquei muito contente, eu gostaria que todos vereadores passassem lá, eu 
não passei ainda, mas me ligaram agora de noite me dizendo para mim falar nesse 
assunto, eu tinha até esquecido, porque apareceu lá um monte de vereador, mais 
ligeiro, foram lá falar que fui eu que fiz, os ligeiros estão, é bom que seja mesmo, é bom 
que seja esse pessoal assim, aprendam a ser ligeiro, que é assim que é a política, tem 
um aparte vereador; Vereador Estevão De Loreno; só para contribuir, eu acho que 
todos devem ter feito pedido, dessa parada desde que foi retirada de lá; Vereador 
Felipe Sálvia; é verdade, todos pediram mesmo, eu que fui mais enfático, briguei mais, 
mas todos pediram e eu peço que todos vão lá, passem por lá e digam, foi aprovado 
por todos, não só por alguns, dizer que eu e o presidente, nós estivemos lá na festa dos 
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comerciários, convite veio para a casa, não é senhor presidente, e eu tive um convite 
especial do Tomate, e algum vereador pode até dizer, o Felipe é amigo do Tomate, mas 
eu, a tempos, anos que os comerciários me convidam para a festa deles, o dia do 
comerciário, e eu sempre fui, raros os anos que eu não fui, e eu fiquei muito contente 
também De Loreno com o fechamento dos supermercados, aos domingos, então esta 
de parabéns o Tomate, por habilidade de saber negociar, e eu digo aqui e não escondo, 
o quanto era que tivesse mais Tomates nesse estado, na cidade, para negociar do jeito 
que ele negocia com os comerciários, para os comerciários, isso é importante gente, 
isso é muito importante, porque ganha a população, porque o seguinte, os 
supermercados fecharam porque estavam tendo prejuízo, ninguém fecha se esta 
ganhando dinheiro, estavam tendo prejuízo daí fecharam, com isso vai beneficiar 
mesmo, De Loreno, vai beneficiar duzentos e cinquenta mercadinhos que estavam 
mesmo fechando nas vilas ai, estavam quebrando, com isso eu estou muito contente 
também como vossa senhoria, de ver esse desenlace feliz para todos, e também 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu entrei aqui com uma moção a Rede TV, 
eu tenho aqui, eu assisto muito o pânico, quem não assiste o pânico é aquele do 
Ronaldo, e eu assisto muito o pânico e gosto muito dos jornais da rede TV, a Rede TV 
começou faz dez anos, num galpão, eu acompanhei, desde que abriu a rede TV, e hoje 
esta com um sistema, professor Clóvis, HD de informática, dos mais modernos do 
mundo, não só do Brasil, mas do mundo, o cara começou devagar, peliando, brigando, 
e hoje é uma das maiores TVs do nosso pais aqui, então estou enviando um montão de 
elogios, tem que mandar mesmo para quem cresce, se fortalece, e nós aqui de 
Carazinho, a população de Carazinho, tenho certeza que assiste muito a Rede TV, 
estão contentes que vai vir um sinal melhor, é um jornalismo melhor, o jornalismo da 
rede TV, para quem não assiste, assistam gente, é um jornalismo sério, e muito bom, o 
sistema de entretenimento também é muito bom, então estou mandando essa moção 
na noite de hoje para essa Rede TV, dizendo que estão de parabéns por esse grande 
investimento nessa Rede TV no nosso pais, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; senhor presidente, 
secretária, colegas, povo que esta nos assistindo no momento, nossos assessores, 
assessoria jurídica, eu entrei com uma moção hoje, parabenizando o Major Vilson 
Pereira Pacheco, comandante do (impossível transcrever) batalhão de policia militar de 
Carazinho e toda corporação, devido ao trabalho que eles estão fazendo com relação 
ao combate a prostituição infantil e trafico de drogas, a gente tem que dar os parabéns, 
a gente tem que dar a mão a palmatória, é o serviço que abrigada faz, também a policia 
civil empenhada nisso, e também entrei com um projeto de lei que semana passada nós 
estivemos numa audiência com a promotora em que ela esta preocupada com relação 
aos crimes praticados na internet, pedofilia, praticados na internet, em que eles se 
comprometeram junto aos lan houses que tem na cidade, de dar publicação, de quem 
vai entrar, registrar, para começar uma forma de coibir esse tipo de atividade, então eu 
entrei com um projeto de lei essa noite que dispõe em regulamento o funcionamento 
das lans houses, sibers cafés, na forma de proibir a pratica da pedofilia e crimes 
praticados pela internet, isso pessoal, assim ta tudo sendo interligado, policia civil, 
brigada militar, é a população, somos nós que temos também que ter as escolas, acho 
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que a Vereadora Sandra Citolin estava lá também, ela recebeu, eu trouxe para todos os 
colegas aqui os folders que eles...até foi o filho do Mafalda que estava junto, que 
confeccionou junto com outro colega, então isso é muito importante, nós temos que 
acabar, nós temos que dar futuro para essas crianças e agente não pode deixar com 
que elas se percam, e registrando, e incentivando que os pais saibam onde os filhos 
estão, que a gente vai conseguir coibir isso; Vereadora Sandra Citolin; uma das moções 
que eu entrei hoje, é parabenizando o aluno da escola SORG, Willian Quevedo 
Naissinger, o Willian ele passou uma semana representando o estado numa 
competição de xadrez nas Olimpíadas escolares nacionais 2009, e o Willian foi então, 
representando nosso estado e é um carazinhense com muito orgulho, um menino que 
sabe e soube aproveitar aquilo que a escola pode trazer a sua vida, que eram aulas de 
xadrez, e ele juntamente a esse esporte, ele também tem um algo a mais que cativa na 
escola, ele convida outros colegas a aprenderem xadrez, então, mais uma vez como 
educadora, como mãe e como vereadora, é nosso dever, porque a gente sabe os 
resultados de crianças e adolescentes envolvidas com o esporte, não importa qual seja, 
o esporte traz responsabilidade, o esporte traz comprometimento, o esporte traz alegria, 
e o esporte anima a auto estima das nossas crianças, dos nossos jovens e também dos 
nossos adultos para que eles não busquem outras alternativas, não busquem, quem 
sabe envolverem-se em outras situações difíceis da vida, então eu quero parabenizar o 
Willian, quero parabenizar a professora Erlina,  que acompanhou o Willian durante essa 
semana, e dizer que pelo que nos foi relatado, por uma questão de segundos, nas 
regras do xadrez, ele não tirou o segundo lugar nacional, mas, mesmo tirando o quarto 
lugar nacional ele já esta no ranking com enxadrista, e isso é altamente positivo para 
Carazinho e para a vida do Willian e de outros esportistas que estão por ai, de outros 
enxadristas que estão por ai, também quero parabenizar, todos parabenizaram, 
também encaminhei uma moção em conjunto com os demais vereadores, ao Tomate, e 
aos supermercados, aos donos de supermercados que tiveram a sensibilidade de 
compreender e de apoiar essa atitude, a gente sabe que muitos mercados estão assim, 
fechando aos domingos, alguns relutantes, outros de uma forma mais tranqüila, mas 
nós sabemos que de qualquer forma o fechamento aos domingos vai proporcionar sim 
o domingo da família, que é o que os comerciários defendiam, e que vai sim possibilitar 
um aumento de venda, de compra dos consumidores aos finais de semana nos bairros, 
então também quero parabenizar a todos, que por um ano trabalharam para que essa 
situação acontecesse; 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 presentes as moções, 
projeto, 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 144/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Dá nova redação ao § 7° do art. 6° da Lei Municipal n° 6.485/06 que consolida 
a legislação sobre veículos de aluguel de Carazinho. O presente projeto de lei com 
emenda modificativa 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 
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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 144/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova redação ao § 7° do art. 6° da Lei 
Municipal n° 6.485/06 que consolida a legislação sobre veículos de aluguel de 
Carazinho. O presente projeto de lei com emenda modificativa encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão a emenda modificativa com 
os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura da emenda 
modificativa; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Emenda Modificativa projeto de lei 
nº 144/09: Fica alterada a redação do mencionado projeto de lei, passando a viger com 
a redação do Anexo I. Igualmente, atendendo ao OP/234/2009, enviamos a listagem 
dos taxistas, ano, modelo e ponto de atuação, em anexo. Atenciosamente. Aylton 
Magalhães. Prefeito; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a 
emenda modificativa com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com pareceres e 
emenda modificativa já aprovados, 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 Justiça e Finanças do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 151/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Cria cargos no 
Quadro de Pessoal Efetivo do Município.O presente projeto de lei com emendas é 
viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 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 151/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Cria cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município. O presente projeto de 
lei com emendas encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura das 
emendas modificativas; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Emenda modificativa ao 
projeto de lei nº 151/09: Atendendo a ação civil pública – processo nº 
009/1.09.0005551-5, da Comarca de Carazinho, através da 3ª Vara cível, solicitamos 
que seja aumentado em mais 01 cargo de médico psiquiatra, passando a ser criados no 
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total: 02 médicos psiquiatras. Atenciosamente. Alexandre Moacir Capitânio – Prefeito 
em exercício. Emenda Aditiva ao PL nº 151/09. EMENDA: Fica incluído o cargo de 
MÉDICO AUDITOR REVISOR no Projeto de Lei 151/2009 que cria cargos no Quadro 
de Pessoal Efetivo do Município. Autoria da Emenda: Gilnei Jarré e Élbio Esteve. Art. 1° 
- Fica criado um cargo de MÉDICO AUDITOR REVISOR no quadro de pessoal efetivo 
do Município. Art. 2 -As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo são: 
Descrição Sintética: fazer análise do sistema e desempenho dos serviços prestados, 
verificação e autorização de tetos financeiros e procedimentos de alto custo. Atribuições 
Típicas: Fazer a análise: do contexto normativo referente ao SUS: de Planos de Saúde, 
de programações e de relatórios de gestão; dos sistemas de controle, avaliação e 
auditoria; de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar; de indicadores de morbi-
mortalidade; de instrumentos e critérios de acreditação, credenciamento e 
cadastramento de serviços; da conformidade dos procedimentos dos cadastros e das 
centrais de internação; do desempenho da rede de serviços de saúde; dos serviços de 
saúde prestados, inclusive por instituições privadas, conveniadas ou contratadas;  dos 
mecanismos de hierarquização, referência e contra-referência da rede de serviços de 
saúde; de prontuários de atendimento individual e demais instrumentos produzidos 
pelos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares; Fazer a verificação: de 
autorizações de internações e de atendimentos ambulatoriais; de tetos financeiros e de 
procedimentos de alto custo; Art. 3° - A carga horária semanal é de 20 (vinte) horas 
semanais. Art. 4° - A instrução para investidura no cargo é o curso de graduação em 
Medicina, registrado no respectivo conselho de classe, com qualificação em auditoria. 
Art. 5º - O recrutamento é através de concurso público. Art. 6° - O padrão salarial será o 
equivalente ao médico do quadro geral do município. Art. 7 o - Está lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Elbio Esteve  – 
PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as emendas aditiva 
e modificativa ao projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos as emendas, esta em discussão o projeto com as emendas e 
pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, somente para deixar registrado, Senhores 
Vereadores, gostaria de cumprimentar o Veiga que esta lá, e o Seu Silveira, que eu não 
cumprimentei, o pessoal do meu partido, dizer que médico psiquiatra, mesmo que seja 
por vinte horas, por mil e seiscentos, Dr. Elbio não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, 
é muito pouco salário gente, nós estamos criando  para o concurso, mas por mil e 
seiscentos reais, olha eu pago uma janta para todos aqui se achar um, não tem, não 
vamos achar, é muito pouco, o Vereador Gilnei Jarré foi muito feliz, fez uma emenda, 
Vereador Elbio Esteve também, fez uma emenda criando um médico auditor, isso é 
muito bom gente, esse médico auditor vai ver se aquele médico lá manda baixar, se 
realmente precisa, que às vezes o município gasta, o estado gasta e a pessoa não tem 
necessidade, então tem que ter um auditor, eu não queria ser esse auditor, Dr. Elbio, 
vai ter uma bronca com os outros médicos, mas a necessidade tem que ter, tem que 
ter, eu trabalhei com farmácia e meu amigo Valeriano que esta lá no fundo sabe disso, 
por vários anos, não é Valeriano, ex-vereador dessa casa, foi vereador comigo em 
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89/90, não é Valeriano, e nós, desde aquele tempo a gente briga com esse negócio de 
saúde, nessa cidade, e eu fico muito triste porque nós, na reunião da comissão agente 
comentava e dizia, que não vão se achar médicos por esse valor, só para ficar 
registrado, depois vocês me cobrem, era isso Senhor Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, 
secretária, demais colegas, realmente esse valor não tenho, Felipe, eu não sei o valor, 
se mil e seiscentos é o básico, é muito difícil realmente, mas agora o cargo de auditor 
isso é muito importante, até porque o Hospital estava pleiteando isso há muito tempo, 
com isso a gente consegue, para vocês entenderem assim, nós temos uma média de 
trezentas e sessenta internações hospitalares, que são as AIHs, o que acontece, 
sempre, o hospital esta internando, o hospital não pode negar internação, afinal um 
profissional médico que dá a baixa, ele não tem como dizer não, você eu vou internar, 
você não vai internar, você vai internar, hospital tem que acolher, isso acaba gerando 
um aumento exagerado no numero de AIHs, então a figura do auditor pode parecer um 
tanto antipático para os colegas, mas assim, ela funciona muito bem, vocês podem ver 
os números, nós temos a Unimed, funciona auditor, o Capsem também tem o auditor, 
então, o SUS também tem que ter um auditor, e isso é uma reivindicação antiga que o 
próprio hospital estava solicitando, com isso a gente vai conseguir fazer as internações 
mas não só aquelas necessárias, mas aquela que esta em laudo de longa 
permanência, todas essas coisas podem ser vistas com o médico auditor, então esta de 
parabéns o Gilnei, queria falar; Vereador Gilnei Jarré; me permite um aparte Vereador 
Elbio Esteve; até para contribuir, nós fizemos essa emenda, com certeza com auxilio de 
vossa pessoa, por ser médico, e estar junto ao hospital, e também a pedido do próprio 
hospital que enfrenta essa dificuldades de todo o ano estar reiterando os diversos 
pedidos de recursos ao município, e muitas vezes ao próprio legislativo, esse ano ao 
legislativo, enfim, sabemos também que esse salário é muito baixo, mas acreditamos 
que nessa reclassificação que deverá ser enviada nos próximos dias para o município, 
contemplem essas revisões, nos salários dos médicos, enfim daqueles que também 
ganham pouco, e também nos causa uma estranheza que um farmacêutico vai ganhar 
dois mil quatrocentos e quarenta e sete, o outro farmacêutico três mil duzentos e 
sessenta e três, tomara que esteja errado, não é Vereador Felipe Sálvia, porque 
acredito que um médico deveria ganhar então o dobro, obrigado pelo aparte; Vereador 
Elbio Esteve; e com relação ao psiquiatra, assim, muito importante a gente tem uma 
rede municipal que precisa de psiquiatras, mas o hospital também esta precisando que 
eles também atendam no hospital, a gente esta sobrecarregando dois profissionais, que 
estão desempenhando a função de psiquiatria, que são dois neurologistas, que estão 
fazendo uma neuropsiquiatria, agente também, eu gostaria que a gente exigisse, que 
fosse uma coisa um pouco mais incisivo, que eles também fossem atender dentro do 
hospital, era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-vereador 
desta casa Valeriano, com muita honra que a gente o recebe na casa do povo, 
modificada para melhor, mas é muito gratificante ter a vossa pessoa aqui, também ao 
meu filho Giovani, que se faz presente aqui, eu gostaria de deixar uma interrogação, 
soubemos que o valor aos dois médicos é um valor muito aquém do que um profissional 
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possa perceber, mas vocês servidores do município de Carazinho, que estão buscando 
a reclassificação, com a onda de concurso que vai surgir agora, daqui um pouquinho o 
índice com a folha, ele vai estar super inchado, então eu acho que é importante o 
concurso publico para algumas vagas que estão sendo criadas, mas outras, eu gostaria 
que deixasse a duvida, para que a gente possa discutir mais tarde, vamos lá, os 
programas da família, os ESFs, onde nós vamos concursar médicos, enfermeiro, 
técnico em enfermagem, varias pessoa num programa de governo que Deus queira, e 
vai querer, que ele dure para sempre, mas vamos supor que ele venha a terminar, sim 
Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; já é lei, não tem como voltar a atrás, só 
se  o município não firmar convenio; Vereador Paulino de Moura; é, mas o município 
pode não firmar o convenio e ai, esses profissionais estarão no quadro de pessoal do 
município, e o município vai ter que pagar, porque daqui a pouquinho o governo acha 
que o prejuízo, até porque agora com o possível fechamento do CMPP, vai fechar, daí 
vai cair todas as atribuições para o executivo, então eu só estou deixando a duvida, eu 
acho que precisa concurso publico, por quê? Porque do jeito que estava não dava mais, 
mas vamos nos aperceber disso, se isso vier a chegar como complemento na folha, 
daqui a pouquinho nós vamos ter um inchaço, e não vamos ter recursos para dar a 
reclassificação, não é nessa situação, mas daqui dez anos, daqui vinte anos, daqui 
cinco anos poderá acontecer isso, e eu estou deixando isso, eu vou votar favorável com 
as emendas do Vereador Gilnei Jarré e do Vereador Elbio Esteve, pelo conhecimento 
que o Elbio tem na área de medicina, mas nós também temos que ficar atentos a isso, 
daqui a pouquinho alguns, e poderá até estes do psiquiatra e o medico que vai fazer a 
avaliação se a pessoa pode ou não ser internada, até com valor a maior, poderá então 
daqui a pouquinho ser essas pessoas, cargo em comissão, é uma idéia que estou 
dando, eu vou votar favorável à emenda dos Senhores Vereadores, mas daqui a 
pouquinho essas duas pessoas poderiam não ser concursadas e concursar em outra 
área, técnico em enfermagem que necessita, enfermeira padrão, os médico que vão 
cuidar dos postinhos, então estou deixando só uma hilariação, para que nós possamos 
fazer essas avaliações, e que nós possamos aqui fazer uma medida com a segurança 
de ter os profissionais, que hoje ora é exigido, mas que nós possamos pensar que 
daqui a pouquinho nós estaremos inchando o quadro de pessoal, sim Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte Vereador Alemão, até porque nós já 
nos pronunciamos, eu e diversos vereadores, que não somos favoráveis ao fechamento 
do CMPP, nós somos favoráveis a reestruturação dessa organização, que hoje a 
organização social é legal em todo pais, basta ser enxuta, então é isso que nós 
aconselhamos ao prefeito municipal, sei que tem determinações judiciais, enfim, trazer 
todo esse pessoal para dentro do município, é uma preocupação e tenho certeza de 
que você entende da mesma forma que nós entendemos, hoje nós temos um 
comprometimento de folha de quarenta e quatro por cento, com o concurso, e faltando 
somente dez por cento para chegar no limite, então poderá acontecer o que há alguns 
anos atrás aconteceu, de os últimos concursados terem que ser demitidos, para 
diminuição do percentual, que se caso venha a acontecer, então a nossa emenda, 
Vereador Alemão, terá um gasto de mais ou menos vinte mil reais pelo salário, e 
acredito que não vão encontrar um medico que venha fazer isso, mas torcemos que 
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isso aconteça, e temos a certeza de que esse médico deverá ajudar com que enxugue 
essas internações, essas AIHs, venha a reduzir, porque todo dinheiro investido pelo 
município, pelo executivo municipal, ou pelo legislativo, não é obrigação do município, e 
sim obrigação do estado, apenas nós fixemos o complemento do que o estado não o 
faz, então acredito que esse médico venha a ajudar a diminuir essas internações, e 
ajudar com que diminua os recursos investidos nessa área lá, que hoje é necessária, 
então seria só isso para nós deixarmos registrado; Vereador Paulino de Moura; e eu 
queria ser solidário aos vereadores, ao Vereador Gilnei Jarré que se pronunciou agora 
na situação de então nós fazermos o concurso publico para essas vagas, e trabalhar o 
enxugamento do CMPP, e ai deixar ele gerenciar com um menor numero de pessoas, 
porque pode fazer isso, o restante da saúde, daí que deveremos, e estou estendendo 
isso ao Rudi, ao Felipe, ao De Loreno, para que nós achamos essa alternativa, onde 
realmente não se feche o CMPP, tenha ele enxugado, e não jogue todo esse pessoal 
para o quadro efetivo da prefeitura, porque quando nós jogarmos esse pessoal no 
quadro efetivo, já, já, e o Vereador Gilnei Jarré disse que tem só dez por cento de 
margem para isso, então vamos estudar com carinho, vamos junto ao executivo levar 
essa preocupação, que hoje já esta fazendo através do Nelson Loef um bom trabalho 
para um toque de gestão, onde pode realmente trazer, tirar do quadro pessoal algumas 
pessoas e alguns setores, para que nós possamos realmente não ter uma preocupação 
lá na frente, daqui dez anos eu posso não estar mais aqui, mas vai estar outro, e a 
preocupação vai sobrar para essas pessoas, seria isso Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, Senhora Secretária 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos próximos projetos; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 163/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza desafetação de Área. O presente projeto de lei é viável, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de Lei nº 164/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da 
FUNDESCAR. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, 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 dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 163/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza desafetação de Área. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Projeto de Lei nº 164/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, esta em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
agradecemos a imprensa e as pessoas que nos prestigiaram nos trabalhos na noite de 
hoje, 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 23 de novembro 2009 às 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    
                   Presidente                                                             Secretário  
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