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Ata da Reunião Ordinária do dia 30 de novembro de 2009.............Ata 55 
 

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 30 de novembro de 2009, convido o Vereador Felipe 
Sálvia para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 23 de 
novembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária de 23 de novembro 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, convido a Senhora Secretária para proceder à leitura do expediente da 
presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; A sua excelência o senhor 
Vereador Leandro Adams, presidente da Câmara Municipal. Carazinho – RS, Assunto: 
Aurora Alimentos – Projeto de instalação nova unidade. Senhor Presidente, Incumbiu-
me o Senhor Ministro, Miguel Jorge, de acusar o recebimento da correspondência, de 
18 de novembro de 2009, cópia anexa com respectivo numero de protocolo neste 
Ministério, que enfatiza a importância do projeto de instalação da nova unidade da 
empresa Aurora Alimentos para esse município. Informamos que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria do Desenvolvimento da Produção deste Ministério, e tão 
logo obtenhamos uma resposta, informaremos a Vossa Excelência. Atenciosamente, 
José Luiz Motta de Avellar Azeredo. Assessor especial do Ministro. Coordenador da 
Assessoria Parlamentar e Federativa.  Exmo. Senhor Vereador Leandro Adams. 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Carazinho – RS. Prezado Presidente, 
ao cumprimentá-lo cordialmente servimo-nos do presente para comunicá-lo que o 
MOFECOM (movimento feminino comunitário de Carazinho) desistiu dos recursos no 
valor de R$ 7.000,00, conforme lei municipal nº 7.028 de 17 de setembro de 2009. o 
recurso foi rejeitado pelo colegiado do conselho municipal de assistência social no dia 
26 de outubro de 2009, por não estar de acordo com os critérios estabelecidos pela lei 
do conselho. Se eventualmente houve algum depósito na conta do MOFECOM com 
relação a essa lei, o mesmo será devolvido ao município. Atenciosamente. Irineu 
Graebin. Presidente do MOFECOM. Expediente 30 de Novembro de 2009. Telegrama 
do Ministério da Educação informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 
138.084,38. Comunicado do Ministério da educação, informando a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 31.068,40. Recebimento de Cartão de Natal do Poder 
Legislativo de Novo Xingu/RS. Convocação da ASCAMAJA para Reunião Ordinária a 
se realizar dia 11/12/09. Recebimento do Termo de Audiência do Ministério Público, 
sobre Inquérito Policial 141/07. Of. 018/09 do IBGE, solicitando uma sala com conexão 
de Internet para transmissão de dados, para que seja montado o Posto de Coleta de 
dados do IBGE em nosso município. Of. da 39° Coordenadoria Regional de educação, 
solicitando o plenário para o dia 01/12 para realizar reunião com Secretários Municipais 
de educação. Of. do Senado federal, em resposta a OD. 3.039/09. Of. 3076/09 da 
Câmara dos Deputados, em resposta as ODs 1.886/09. Of. 418/09 do senado federal, 
em resposta a OD 3.277/09 e 3.308/09. Of. 442/09 do Senado federal, em resposta as 
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ODs. 3.004/09 e 3.070/09. Of. 278/09 do Executivo Municipal em resposta a OP 236/09. 
Of. da Vereadora Sandra Citolin solicitando a retirada das emendas 01, 02 e 06 à LDO, 
de sua autoria. Of. do Vereador Élbio Esteve solicitando a retirada dos projetos de Lei 
026, 043, 054 e 065 de sua autoria. Emenda 08 à LDO de autoria dos Vereadores 
Gilnei Jarré, Leandro Adams, Élbio Esteve, Erlei Vieira e Eugenio Grandó. Projeto de 
Lei 175/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Institui a Lei Geral Municipal da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro empreendedor Individual. Projeto 
de Lei 176/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual cria Cargo em Comissão e 
Função Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município. Projeto de Lei 
067/09, de autoria do Vereador Paulino de Moura, o qual Proíbe o consumo de cigarro, 
cigarrilha, charuto, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não 
do tabaco, em ambiente de uso coletivo, no Município de Carazinho. Rel. 011/09, do 
Legislativo Municipal. Relatório de execução orçamentária e a conciliação bancária do 
mês de outubro de 2009; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; indicações: 2834/1692/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na 
AV. ANTÔNIO JOSÉ BARLETTE esquina com a AVENIDA FLORES DA CUNHA, no 
Centro da Cidade, nas proximidades do número 208, eis que os mesmos encontram-se 
depositados no passeio público e parte no calçamento atrapalhando o fluxo normal de 
pedestres e veículos nesta movimentada via pública, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
2835/1693/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao 
setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA IPANEMA, 
no Bairro Operária, nas imediações da Sede Social da Empresa Schuster e Medeiros, 
eis que os mesmos foram depositados no passeio público e causam aspecto muito feio 
ao local, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2836/1694/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que determine ao Departamento Municipal de Trânsito para que 
providencie a restauração da placa de sinalização localizada na AVENIDA FLORES DA 
CUNHA esquina com a RUA ALFERES RODRIGO, em frente à residência sob o 
número 1150, eis que somente o suporte se encontra no endereço acima mencionado, 
Vereador Paulino de Moura - PTB; 2837/1695/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável, seja providenciada a 
recolocação da lixeira localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à 
EMPRESA CARAZINHO VEÍCULOS, número 2339, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2838/1696/09, Solicitando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que determine ao 
setor competente fiscalização e trabalhos de fechar uma vala  aberta no trecho do 
calçamento da Rua Itaqui próximo ao Mercado Costa, localizada no Bairro Floresta. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2839/1697/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, patrolamento, 
cascalhamento e compactação, ao longo da extensão das Ruas: Moisés Facini, José 
Biachi, Arthur Pedro Diehl, Carlos Ness, Carlos Lang, Florianópolis e Francisco de 
Albuquerque Barros, localizadas no Residencial Nossa Senhora Aparecida. Solicitação 
dos motoristas e moradores e pedestres, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
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2840/1698/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine o setor competente a 
realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda as áreas dos campos, 
localizados na frente da Rua Francisco de Albuquerque Barros. Pois, os mesmos estão 
completamente tomados de matos e inços. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2841/1699/09, Reiterando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente operação tapa buracos e melhorias no trecho do 
calçamento em toda a extensão da Rua Monte Alegre, localizada entre os Bairros 
Floresta e Hípica. Solicitação dos moradores de motoristas, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2842/1700/09, Reiterando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de reperfilagem asfáltica no final da Rua Polidoro Albuquerque e 
partes da extensão da Rua Rio Negro, localizadas nos Bairros Pádua / Floresta. 
Solicitação dos moradores e motoristas.  Pois, a referida rua tem intenso fluxo de 
veículos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2843/1701/09, Reiterando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, patrolamento, cascalhamento e 
compactação, em partes da extensão da Avenida Pátria, localizada entre os Bairros 
Dileta e Brandina. Solicitação dos motoristas e moradores e pedestres, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2844/1702/09, Reiterando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente trabalhos de patrolamento, cascalhamento, 
compactação e limpeza, em partes da extensão da Rua Vitória, localizada no Bairro 
Floresta. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2845/1703/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias na rua 
Salustiano de Pádua , Bairro Princesa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2846/1704/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes na 
rua Neif Salim, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2847/1705/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes  no 
calçamento da rua Charrua, Bairro Princesa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
2848/1706/09, Solicitando que o Executivo Municipal  determine ao setor competente, 
que atue de maneira mais rigorosa no cumprimento da Lei Estadual 12.698/07, que 
dispõe sobre a proteção da saúde dos consumidores nos estabelecimentos comerciais 
que ofertam a locação e o respectivo acesso a jogos de computador , conhecidos como 
Lan House, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2849/1707/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente tão logo o tempo permita, 
sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA PERNAMBUCO, no Bairro 
ORIENTAL, entre as quadras das Ruas Espírito Santo e Minas Gerais, eis que os 
galhos foram depositados no passeio público, atrapalhando desta forma a passagem de 
pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2850/1708/09, Solicita para o setor 
competente reiterando que realize trabalho de melhorias na passagem em frente ao 
supermercado Coqueiros e dá acesso, ao bairro Oriental, muitas crianças utilizam desta 
passagem para chegar à escola e várias pessoas já caíram na referida passagem 
inclusive idosos e a situação se agrava em dias de chuva. Solicitação dos moradores, 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2851/1709/09, Solicita para o setor competente 
reiterando que seja feito à retirada das lixeiras nos canteiros centrais na Av. Pátria e 
que seja solicitado aos prédios que façam cada um a sua respectiva lixeira, assim 
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conseguiremos manter a mesma limpa, pois o lixo muitas vezes fica espalhado nos 
canteiros e na própria avenida, deixando uma má impressão para quem trafega na 
referida via que é uma de nossas mais importantes avenidas, Vereador Erlei Vieira –
PSDB; 2852/1710/09, Solicita para o setor competente que seja feito revitalização da 
Praça Alfredo D’Amore mais conhecida com praça do hospital, lubrificando os 
brinquedos, pintando e que se coloque duas cargas de areia para que as crianças 
tenham condições de brincar e desfrutar desta praça, já que temos poucas opções de 
lazer, Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2853/1711/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento com urgência da Rua Lauro 
Weber, no bairro Planalto, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2854/1712/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Pinheiro 
Machado, até esquina com Rua Ceará no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno 
– PP; 2855/1713/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o 
calçamento  da Rua Monte Alegre, até seu encontro com a Avenida São Bento, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2856/1714/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja refeito o calçamento de toda a Rua Antônio José Barlete, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2857/1715/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja refeito o calçamento da Rua Rio Branco, esquina com Rua Gal. Osório no Bairro 
Glória, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2858/1716/09, Queremos mais uma vez 
solicitar ao Executivo que sejam tomadas providências urgentes no sentido da 
realização de uma reforma no Ginásio da Acapesú, ao menos temporariamente até que 
sejam liberadas verbas para uma reforma completa, pois é inadmissível que nosso 
município do porte que é tenha um ginásio municipal naquelas condições de 
precariedade, Vereador Felipe Sálvia - PDT; 2859/1717/09, Reiterando mais uma vez 
nossa solicitação ao Executivo Municipal para que de imediato determine ao setor 
competente que seja refeito o quebra-molas localizado na Rua Minas Gerais, nas 
proximidades do nº 123, no Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2860/1718/09, Solicitando que sejam tomadas providências quanto ao cumprimento da 
Lei Municipal nº 6.972/09, de autoria deste Vereador, promulgada em 17 de junho de 
2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, na página oficial da internet 
do poder executivo, no local de distribuição de medicamentos, no CEM - Centro de 
Especialidades Médicas e nos Postos de Saúde do Município, a relação de 
medicamentos existentes e daqueles em falta nos estoques, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2861/1719/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de cascalhamento e compactação da estrada que dá 
acesso ao Distrito de Pinheiro Marcado, pois está em péssimo estado de conservação e 
em dias de chuva fica intrafegável, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2862/1720/09, 
Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do veículo que faz o 
transporte das pessoas da comunidade de Pinheiro Marcado, para consultas e exames 
em outras localidades, pois o mesmo se encontra parado por falta de conserto a mais 
de 150 dias, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2863/1721/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de conserto do telhado do Posto de Saúde do Distrito 
de Pinheiro Marcado, pois em dias de chuva o mesmo fica completamente alagado e 
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sem condições para examinar os pacientes que necessitam de atendimento médica, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2864/1722/09, Reitera ao  Executivo que determine ao 
setor competente que faça o trabalho de capina e limpeza na passagem e nos trilhos 
próximo a CESA (Cotrijal), Vereador Rudinei Brombilla - PP; 2865/1723/09, Solicita ao 
Executivo para que determine ao setor competente trabalhos de Limpeza da área do 
ponto de ônibus localizado na Rua Tupiniquins, esquina com Rua Tamoios, Bairro 
Conceição, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2866/1724/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para fazer o trabalho cascalhamento e 
compactação na Rua Tamoios, esquina com a Rua Guaicurus, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2867/1725/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para fazer o trabalho de recolhimento de entulhos na Rua Fernando Ferrari 
próximo ao numero 751 no Bairro Conceição, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2868/1126/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para 
realizar o concerto do calçamento na Rua Santos Dumont aproximo ao numero 565, 
(Operação Tapa Buracos), Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2869/1727/09, Solicitando 
ao executivo para que  determine ao setor competente o imediato patrolamento com 
ensaibramento e compactação de todas as vias de acesso ao Distrito de Pinheiro 
Marcado, bem como todas as saídas e caminhos para as granjas desta localidade, 
devido à dificuldade que os moradores e agricultores estão enfrentando em dias de 
chuva, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2870/1728/09, solicitando a secretaria de 
obras que realize serviços de melhoria no calçamento da rua Pinheiro Machado no 
Bairro Oriental, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2871/1729/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que faça o levantamento e 
notifique os proprietários dos terrenos na Rua Eça de Queiros, ao lado do nº18, para 
que providencie a limpeza dos mesmos, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
2872/1730/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
que efetue a limpeza, diariamente, do banheiro público, situados na praça central de 
nossa cidade, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2873/1731/09, Solicitando ao setor 
competente que seja efetuado melhorias na rua Ernesto Marchiori, esquina com a rua 
Antonio Severo de Almeida, no bairro Ouro-Preto, Vereador Eugênio Grandó - PTB; 
2874/1732/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
que faça o levantamento na rua Duque de Caxias nº460, e verifique a viabilidade de 
colocação de tubos para escoamento de água que fica acumulado no banhado ali 
existente, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2875/1733/09, solicitando ao executivo 
municipal que determine ao setor competente para que seja efetuado com a maior 
brevidade possível serviços de recolhimento de entulhos na rua Cruz Alta esquina com 
Guanabara, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2876/1734/09, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que seja construída com a maior 
brevidade possível outra boca de lobo tipo sifão ao lado da existente, localizado na rua 
Venâncio Aires em frente ao estabelecimento Bendrigo Hair Fashion, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; requerimentos: 2877/523/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na 
forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores 
Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da 
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Assembléia Legislativa do Estado do RS, na pessoa do Sr. Ivar Pavan, aos Líderes de 
Bancada da Assembléia Legislativa do Estado do RS,  a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul da 
Assembléia Legislativa, na pessoa do Senhor Presidente Deputado Mano Changes, a 
Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, na pessoa do Senhor 
Presidente Valdir Alberi Kirst, ao CPERS/Sincato de Porto Alegre, na pessoa da 
Senhora Presidente Rejane Silva de Oliveira e ao 37º Núcleo CPERS/Sindicato de 
Carazinho, na pessoa da Sra. Izaura Salles,  conforme manifestações da 
inconformidade dos trabalhadores da rede pública e estadual da educação, os quais 
vêm em defesa do plano de carreira e do piso salarial, manifestamos completo apoio 
aos professores ao exigir a retirada dos Projetos de Lei de autoria do Governo do 
Estado encaminhados à Assembléia Legislativa para apreciação e votação. Nenhum 
destes projetos trará benefício aos professores e funcionários. A escola pública precisa 
de profissionais bem formados, com boas condições de trabalho e com uma carreira 
que incentive a permanência e a atração de novos talentos à profissão. O cumprimento 
do piso é parte decisiva para essa grande conquista que se coaduna com as demandas 
de desenvolvimento do país. O Governo do RS distorce essa necessidade. Transforma 
o piso em teto, estimula a transformação da escola  pública em empresa privada, 
transfere a responsabilidade do Estado com a população que tem o direito a um serviço 
público de qualidade. Com a criação de um novo plano de carreira para os futuros 
concursados, o governo retira de fato direitos que hoje pertencem ao conjunto dos 
educadores. Este é o maior ataque do governo: “quer acabar com o atual plano de 
carreira dos educadores.” Pretende colocá-lo em extinção e retirar do novo plano 
conquistas importantíssimas, como promoções, triênios e os avanços entre os níveis. 
Dessa forma, o governo reduziria a massa salarial destinada à educação, 
economizando as custas do empobrecimento ainda maior dos educadores. Não 
podemos aceitar este novo plano de carreira por vários motivos, entre os quais citamos 
alguns: a educação passa a ter uma concepção de mercado, abre espaço para 
privatização, não incentiva a busca pela formação, diminui salário, incentiva o 
individualismo e autoritarismo, não apresenta melhorias, não foi discutido e nem 
construído pela classe de professores, não contempla os aposentados e nem os 
funcionários de escolas (elimina a paridade), acaba com a estabilidade no serviço 
público. O funcionalismo público não possui Fundo de Garantia, porque não é regido 
pela CLT. Portanto a licença prêmio é uma conquista das categorias cujos funcionários, 
ao se aposentar, não recebem FGTS. A população não sabe desta informação, mas faz 
esta distinção, quando os meios de comunicação detonam a Licença Prêmio como uma 
“mamata”, jogando a opinião pública contra o funcionalismo, que por desconhecimento 
crucificam os funcionários públicos. Com a economia prevista com o fim dos triênios e 
das promoções por tempo de serviço no novo plano de carreira, o governo quer instituir  
uma premiação por suposto mérito no desempenho funcional, um 14º salário. A 
verdade, no entanto, é outra, conforme o próprio Secretário da Fazenda se encarrega 
de esclarecer: “Se o Estado não estiver equilibrado, não tem premio”. Portanto, o 
chamado 14º salário não passa de um ridículo abono com critérios incertos e suspeitos, 
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instituindo a meritocracia, desconsideram todos os aspectos subjetivos da profissão 
acabando com a gestão democrática e a autonomia pedagógica das escolas. Solicito a 
Vossas Excelências que se posicionem na defesa de Educação Pública de Qualidade e 
na defesa do atual Plano de Carreira. Confiantes em vosso apoio na defesa dos 
Direitos dos Servidores, esperamos uma ação urgente dos nobres parlamentares em 
ser contrários aos Projetos de lei de autoria do Governo do Estado, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2878/524/09, oficiado aos familiares votos de condolências em nome 
do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora SIBILA 
BUGS, que veio a falecer no último dia 29 de novembro, aos familiares nossa 
solidariedade neste momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2879/525/09, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora JOSANE ROSS DA 
SILVA, que veio a falecer tragicamente no último dia 27 de novembro, aos familiares 
nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2880/526/09, A Vereadora abaixo subscrita requer que após lido em plenário, e 
deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de 
profundo pesar aos familiares da Sra. VERA PEDROSO ANDRES, pelo seu falecimento 
ocorrido em 27 de novembro de 2009 no nosso município. Nos consolamos com as 
palavras de Jesus em João 3.16-17. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que 
deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna”. Aos familiares da Sra. VERA PEDROSO ANDRES recebam desta forma os 
mais sentidos votos de pesar do Poder Legislativo, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
2881/527/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido 
em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento da inesquecível JOSANE ROSS DA SILVA, transcorrido 
no último dia 27 de novembro.  “Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço. É 
saber que temos asas invisíveis e fazer pedido para as estrelas, voltando os olhos para 
o céu. Andar com fé é olhar sem termos as portas desconhecidas com a mão estendida 
para dar e receber. Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de 
nós, quando tudo parece acabado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse 
a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tudo, menos o amor, pois este sempre 
viverá, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2882/528/09, 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 Chefe da Casa 
Civil, Sr. Otomar Vivian, ao Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN, Sr. Sérgio Fernando Filomena, e a todos os Líderes partidários da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando apoio ao o projeto 
que prevê o parcelamento dos valores referentes a aulas práticas e teóricas para a 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Nosso pedido justifica-se pelo fato de 
que o parcelamento não trará qualquer prejuízo para a administração estadual, já que 
as taxas referentes ao DETRAN continuarão sendo pagas à vista. O único estado no 
país que proíbe o parcelamento é o Rio Grande do Sul, o que tem dificultado para que 
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muitas pessoas possam fazer a sua carteira de habilitação, pois o valor é bastante 
elevado, o que faz com que muitas pessoas continuem a se arriscar, dirigindo sem a 
devida autorização que é dada através da Carteira Nacional de Habilitação. Temos sim, 
que facilitar o acesso dos cidadãos a carteira de habilitação, e já que isso não é 
possível através da redução de valores, que seja dada a oportunidade através do 
parcelamento, que com certeza proporcionará uma elevação no índice de novas CNHs, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2883/529/09, 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 - Porque está havendo atraso no repasse do pagamento da 
contratada para ser responsável pela entrega das correspondências no Distrito de 
Pinheiro Marcado e a responsável pelo Distrito de São Bento, sendo que o município já 
recebeu do correio pelos serviços prestados. 2 - Como foi efetuado o convênio entre 
correio e município, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2884/530/09, PEDIDO DE 
INFORMAÇÕE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXAMES. JUSTIFICATIVA: Tal 
solicitação se deve ao fato das constantes reclamações de usuários de saúde do SUS – 
Sistema Único de Saúde, relativa à dificuldade de acesso, bem como na demora 
marcação para realização dos referidos exames solicitados pelos médicos de nossa 
cidade. E de uma suposta deficiência na qualidade dos serviços prestados, 
manifestados pelos resultados apresentados em laudos, que muitas vezes tem levado a 
solicitação de repetição dos mesmos, principalmente quando os usuários são 
encaminhados a outros sistemas municipais de saúde, para dar prosseguimento em 
seus tratamentos de saúde, acarretando transtornos aos usuários e onerando ainda 
mais os gastos com saúde nas três esferas de governo. Para tanto solicitamos que 
sejam esclarecidos: Como está composto o quadro de prestadores dos serviços de 
análise diagnóstico e tratamento, no nível ambulatorial (nome do prestador, teto físico e 
financeiro mês)? Quais os últimos certames (processos administrativos) de 
credenciamento para prestadores de serviços na área, seja através da SMS e ou do 
CMPP, e o nome dos vencedores de tais certames, bem como cópias das atas de 
julgamento dos mesmos? Quais os critérios adotados para o rateio entre os prestadores 
de tais serviços, quanto ao quantitativo de exames solicitados mês? Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 2885/531/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: 1.Quantos consultórios dentários foram comprados pelo Município de 
Carazinho desde o início do ano? 2.De que forma foi realizada a contratação? 3. 
Encaminhar cópia do processo licitatório (se houver), bem como do contrato que 
originou a transação. JUSTIFICATIVA: Averiguar a legalidade na contratação de 
empresa para o fornecimento de consultório dentário, Vereador Eugênio Grandó - PTB 
e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2886/532/09, Os VEREADORES abaixo assinados 
solicitam na forma regimental, que esta Casa de Leis, autorize viagem à BRASÍLIA, 
entre os dias 08 e 11 de dezembro do corrente exercício, tendo por finalidade agilizar a 
liberação dos recursos que estão disponíveis para Carazinho e que encontravam-se 
bloqueados em razão da inadimplência do município com relação ao previ. Esperamos 
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agilizar o máximo a liberação de tais verbas, pois estaremos encaminhando em mãos a 
documentação (Projeto de Lei aprovado em reunião extraordinária na última quarta-
feira, dia 25/11/ /2009) que faltava para que os recursos possam chegar ao destino para 
o qual foram reservados, vindo a possibilitar a agilização de diversas obras para o 
município, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Paulino de Moura – PTB e Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2887/533/09, Os Vereadores abaixo subscrito conforme o Artigo 
46, Parágrafo 2° da Lei Orgânica do Município e o Artigo 61 do Regimento Interno 
deste Poder Legislativo, submete para apreciação do Plenário, a solicitação de abertura 
de uma COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), com o objetivo de 
investigar supostas irregularidades e/ou improbidade administrativa cometida pelo 
Vereador RUDINEI BROMBILLA no rodeio realizado no Município de Carazinho nos 
dias 26 a 29 de novembro - RODEIO CEZAR PARANÁ, tendo em vista que o evento foi 
realizado com recursos públicos (Prefeitura e Eletrocar) e o Vereador se promoveu 
pessoalmente sendo citado pelo locutor que o evento realizou-se particularmente com o 
auxílio do Vereador Rudi. Ressaltamos que ouve a fixação de faixas com foto no local, 
bem como grandes indícios de distribuição gratuita de ingressos presenciados pelos 
funcionários da Câmara. Diante disso, requer a criação da CPl, com a nomeação de 
três membros para fazer parte da Comissão, bem como seja oportunizado o prazo de 
até 60(sessenta) dias para o término da investigação, nos termos do parágrafo 1º do 
art. 62 do Regimento Interno. Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções: 
2888/554/09, ofício de CUMPRIMENTOS em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
ao ciclista EVERSON ASSIS, PARABENIZANDO-O pela conquista como 3º colocado 
da 3ª edição do DESAFIO MÁRCIO MAY DE CICLISMO DE ESTRADA, evento 
transcorrido no último dia 22 de novembro, na cidade de Rio do Sul, prova esta que 
contou com a participação de mais de 450 competidores, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 2889/555/09, ofício de CUMPRIMENTOS em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho ao ciclista ANSELMO SOUZA, PARABENIZANDO-O pela conquista como 
10º colocado na MARATONA DA CAPITAL PARANAENSE, evento transcorrido no 
último dia 22 de novembro, prova que contou com a participação de aproximadamente 
2.600 participantes. PARABÉNS ANSELMO por mais uma vez bem representar nosso 
MUNICÍPIO, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2890/556/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao atleta carazinhense Anselmo Souza 
pela conquista do 10º lugar na maratona em Curitiba no ultimo final de semana na 
categoria 65/69 anos. Receba desta forma, o reconhecimento e o incentivo do Poder 
Legislativo de Carazinho, pela sua coragem, convicção e determinação que constituem 
a força motivadora de quem segue suas metas sempre, temos orgulho de você ser uma 
carazinhense e com sua experiência e perseverança sempre será um campeão, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2891/557/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado 
ofício á  Sra. Jussara Biazus Presidente da  Liga Feminina de Combate ao Câncer  em 
nossa cidade e extensivo a sua equipe, cumprimentando pela realização das intensas  
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atividades durante esta  semana em nossa comunidade levando o esclarecimento  as 
pessoas e divulgando as maneiras de prevenção e detecção, fatores de risco desta 
doença, em Comemoração do dia Nacional de Combate ao Câncer dia 27 de 
Novembro. Recebam desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder 
Legislativo Municipal de Carazinho, pela perseverança desta equipe, somos sabedores 
da grande dificuldade das pessoas para enfrentar o câncer e despertar a consciência 
da população, é uma das formas de prevenção e evitar muitos casos da doença. Com o 
trabalho realizado por esta equipe com certeza evitaremos que vários tipos de câncer 
que registram o maior número de casos e óbitos, e que são preveníveis conseguiremos 
reduzir consideravelmente, apenas adotando medidas simples e contando sempre com 
o empenho e dedicação de pessoas como vocês, Vereador Elbio Esteve –PSDB; 
2892/558/09, ofício a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Doutora ANA PAULA 
CAIMI, enviando em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos 
CUMPRIMENTOS pela sua assunção a Presidência da 15ª Zona Eleitoral, que abrange 
Carazinho e quatro Municípios da região. Almejamos bom trabalho frente a esta 
importante função no Poder Judiciário, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2893/559/09, 
ofício ao Empresário JAIRO FERNANDO DA TRINDADE enviando em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela vinda de duas filiais da 
FARMACIA DOS AMIGOS para nosso Município, ambas na Avenida Flores da Cunha, 
que serão inauguradas no dia 1º próximo. Recebam as boas vindas em nome da 
comunidade carazinhense e nosso agradecimento por investirem e apostarem em 
Carazinho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2894/560/09, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Rede da União das Micros e 
Pequenas Empresas de Automecânicas - NACAR, na pessoa do Senhor Presidente 
Milton Luis dos Reis, parabenizando pela excelência do lançamento da primeira rede da 
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais – SEDAI na região de 
Carazinho na noite do dia 26 de novembro de 2009, a qual passa a ser uma rede que 
objetiva um trabalho de cooperação, visando a integridade organizacional das 
empresas. E também parabenizando a Rede NACAR pela realização do 1º Curso de 
Mecânica Básica exclusivo para Mulheres nos dias 25 e 26 de novembro de 2009 nas 
dependências do auditório da ACIC, que teve como ministradores os próprios 
associados que trabalharam com aproximadamente 132 mulheres, noções básicas de 
automecânica e apresentação de equipamentos. Nossos parabéns a toda a direção e 
aos demais colaboradores pelo sucesso da Rede NACAR, Vereadora Sandra Citolin -  
PMDB; 2895/561/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, aos Homenageados pela Fundação Cultural de Carazinho – FUCCAR em 
comemorações aos 12 anos de fundação da entidade. Parabenizamos a Professora de 
Música e Vice-presidente da Fuccar a Sra. Juliana Mazutti Andrade, o Professor, 
regente do Coral Pró-Arte de Carazinho e membro da Fuccar, Senhor  Remi João Rigo, 
o Diretor  artístico da Orquestra de Câmara de Carazinho e Pianista, o Jovem Fernando 
Cordella. Nossos parabéns a todos, sempre exercendo o trabalho focado no 
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desenvolvimento humano e social com apresentações marcadas  com muita cultura e 
alegria. Sendo exemplo de garra e determinação em suas trajetórias, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade carazinhense, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2896/562/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou 
Superdotação Altas Habilidades de Carazinho, parabenizando pela passagem do Dia 
Internacional do Deficiente Físico,  a ser comemorado em 03 de dezembro de 2009. A 
vida para uma pessoa portadora de deficiência física não é nada fácil. Se para pessoas 
sem qualquer problema físico, o dia-a-dia já é uma experiência estressante, imagine 
para quem depende de adaptações ou da ajuda de terceiros para se locomover. São 
muitos, aliás, os obstáculos enfrentados pelas pessoas portadoras de deficiências de 
ordem social, política, econômica e cultural e não só os do cotidiano, distanciando-os 
bastante de conseguirem chegar ao ideal pretendido pelas Nações Unidas de 
"Participação Plena e Igualdade". A nossa sociedade ainda não está preparada para 
tratar dos limites e diferenças do outro. E os deficientes físicos são pessoas que sofrem 
muito com isso. Quando a sociedade não dá o mínimo de condições para que pessoas 
portadoras de deficiência física exerçam sua cidadania, percebemos essa falta de 
preparo ao lidar com pessoas diferentes. Os impedimentos na vida dos deficientes 
devem ser eliminados, mas não por piedade. É direito constitucional do deficiente ser 
incluído na sociedade. E os deficientes são pessoas produtivas, a debilidade de um 
membro não significa a debilidade da mente. Nossos parabéns, pelas ações e 
atividades  proporcionadas em prol da saúde e bem estar social da comunidade 
carazinhense. Desejamos sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2897/563/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando 
nossos CUMPRIMENTOS ao tenista carazinhense KEVIN BERWIG, que se sagrou-se 
CAMPEÃO em evento realizado na vizinha cidade de Sarandi, no Clube Aquático, na 
categoria livre masculino. PARABÉNS KEVIN por bem representar nosso Município, 
Vereador Paulino de Moura - PTB; 2898/564/09, ofício em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS ao casal VANDERLEI & EUNICE 
BERWIG, que no último final de semana venceram o 1º TORNEIO DOS PAIS, durante 
a 5ª etapa do CIRCUITO IOT DE TÊNIS, no Clube Comercial de nossa cidade. 
PARABÉNS ao casal por terem conquistado o mais alto lugar no pódio, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2899/565/09, ofício em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS aos tenistas CINDY BERWIG, 
categoria 16 anos e ORLANDINHO MORAES DA LUZ categoria 14 anos, que se 
sagraram CAMPEÕES na 5ª ETAPA DO CIRCUITO IOT DE TENIS INFANTIL 
GAÚCHO, evento este realizado no último final de semana no CLUBE COMERCIAL DE 
CARAZINHO, ainda estender cumprimentos ao tenista GUSTAVO LENEN que sagrou-
se VICE CAMPEÃO na categoria 14 anos. PARABÉNS aos jovens tenistas pelos 
resultados alcançados na competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2900/566/09, 
A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a 
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IMPACTO Estúdio de Dança de Carazinho, na pessoa da Professora e Proprietária 
Gabrielle Vargas, parabenizando pela excelência da  apresentação da dança com a 
coreografia:  “Não é proibido” realizada nas dependências do auditório do Colégio 
Aparecida no dia 29 de novembro de 2009. Nossos parabéns a todos que participaram 
da apresentação marcada com muita determinação, união e alegria do elenco ao trazer 
a diversidade da dança para a comunidade carazinhense, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 2901/567/09, 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 RODOLPHO W. KREUTZER, 
proprietário da renomada Ourivesaria Rodolpho W. Kreutzer e Cia. Ltda que desde o 
ano de 1.927, precisamente no dia 1º de julho, quando foi fundada pelo Senhor Walter 
Kreutzer e Januario Falleiro; vem propiciando a nós carazinhenses qualidade no setor 
de vendas de instrumentos musicais, joalheria, relojoaria e bazar. Estando presente no 
comércio há 82 (oitenta e dois) anos, a Ourivesaria Kreutzer se faz presente na história 
desta cidade sendo motivo de muito orgulho ao povo carazinhense. Pois além de 
sempre demonstrar um ótimo atendimento, a loja leva consigo um grande valor histórico 
e cultural, sendo que atual administração esta nas mãos da  segunda geração da 
família Kreutzer em Carazinho. Receba novamente os parabéns da parte deste 
vereador, que deseja que esta empresa quase que centenária prospere cada vez mais, 
servindo sempre como exemplo de união, e honrosos serviços prestados a 
comunidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2902/568/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Ministro da Cultura, Sr. João Luiz Silva Ferreira (Juca 
Ferreira), manifestando o repúdio desta Casa Legislativa, com relação a sua declaração 
de que os jornalistas "são pagos para mentir”, durante o anúncio do Programa BNDES 
para o Desenvolvimento da Economia da Cultura (Procult). É inaceitável que um 
Ministro de Estado, se pronuncie desta forma. Os jornalistas já sofreram um duro golpe 
com a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a exigência 
de diploma de curso superior para Jornalistas e agora com essa declaração inusitada 
de um Ministro da Cultura levam novamente mais uma punhalada. Não há justificativa 
para um ato como este, não se pode generalizar desta maneira, em todas as profissões 
há os bons e os maus profissionais. Declarações como esta abala a relação dos 
jornalistas para com o Governo como um todo, afinal de contas tais palavras foram 
proclamadas por um ministro do governo federal. E agora? Com o respaldo ou não do 
Presidente da República? Esse é um pensamento exclusivo do Ministro da Cultura ou 
do Governo Federal como um todo?  Cabe neste caso generalizar também, como fez o 
senhor Ministro?É realmente um fato lamentável, nunca em governo algum esta classe 
foi tão prejudicada e difamada como vem sendo nos últimos tempos. Acreditamos que 
por uma questão de coerência e educação, deveria haver por parte do senhor Ministro, 
uma retratação pública, pois é o mínimo que se pode esperar de alguém que ocupa um 
cargo de tamanha importância no contexto de uma nação, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 2903/569/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor ao 
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renomadíssimo Maestro Fernando Turconi Cordela, Regente da Orquestra de Câmara 
de Carazinho, por ocasião do Espetáculo “Só cai quem voa”, apresentado no dia 28 de 
novembro de 2009, em parceria com o músico, compositor e humorista brasileiro Nico 
Nicolaiewsky reunindo grande público carazinhense que compareceu em massa para 
prestigiar esse grande evento cultural que cada vez mais tem contribuído para projetar 
o município de Carazinho entre uma das maiores esteiras culturais do interior do 
Estado. Parabéns ao Grande Maestro por sua dedicação e empenho em levar cultura a 
toda a comunidade carazinhense, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2904/570/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando ao Secretário Municipal de 
Educação Sr. Jairo Jair Martins e a Comissão de Organização da I Mostra de Trabalhos 
do Projeto Linguagens e Diversidade Cultural promovida pela SMEC no dia 28 de 
novembro nas dependências do Patronato Pe. Luís Guanella (ou Santo Antônio?), 
oportunidade em que as EMEI’S do município de Carazinho tiveram a oportunidade de 
mostrar os trabalhos realizados no decorrer do ano de 2009, resgatando valores na 
área da Educação, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2905/571/09, Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio parabenizando a Fundação Cultural de Carazinho – 
Fuccar, na pessoa da Senhora Presidente Alda Schipper, pela excelência com que 
promoveu o Espetáculo “Só cai quem voa”, reunindo a Orquestra de Câmara de 
Carazinho,regida pelo talentosíssimo Maestro Fernando Turconi Cordela e o músico, 
compositor e humorista brasileiro Nico Nicolaiewsky, apresentado no dia 28 de 
novembro de 2009. Nossos sinceros votos de agradecimento e parabéns a todos 
colaboradores que contribuem para que tenhamos o orgulho de sermos carazinhenses, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2906/572/09, Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao Sr JOSÉ L. JUNGES diretor do GRUPO ESCOTEIRO 
LEVINO JUNGES  extensivo aos demais membros  pelas comemorações aos 80 anos 
de atividades desta ilustre instituição em Carazinho. Manter por tantos anos um 
GRUPO como este, ensinando nossos jovens a terem princípios, caráter e 
responsabilidade, sempre solidários à comunidade, não é uma tarefa fácil, requer muita 
dedicação, muito comprometimento e principalmente muita determinação. Por isso, 
queremos parabenizá-los pelo trabalho realizado por todos esses anos, com 
competência e seriedade e que muito nos orgulha e emociona, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2907/573/09, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental, 
que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Sr. José Luiz Junges popular “peixe”, coordenador do grupo de 
escoteiros Levino Junges, pela conquista da medalha Cruz de São Jorge recebida no 
ultimo dia 29 durante acampamento realizado em comemoração aos 80 anos do grupo, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme 
acordo de bancadas hoje não teremos o intervalo regimental, e como prevê o nosso 
regimento na ultima sessão do mês, convido aos lideres de bancada para receber o 
presidente da JCI, eleito para o próximo ano, o Sr. Ezequiel Schumann Rosa, que fará 
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uso da palavra na tribuna da casa do povo; Senhor Ezequiel Schumann Rosa; ao 
cumprimentar o presidente da casa legislativa Vereador Leandro Adams, me permite 
em seu nome cumprimentar os vereadores dessa nobre casa legislativa, companheiros 
da JCI aqui presentes, senhoras e senhores, meu muito boa noite, como já mencionado 
pela mesa, meu nome é Ezequiel, sou presidente eleito da JCI Carazinho para o ano de 
2010, e atuo na entidade há aproximadamente quatro anos e meio, e nós hoje estamos 
aqui para fazer a divulgação da nossa entidade que esta prestes há completar 50 anos, 
no próximo dia 22 de janeiro de 2010, então o que é esta organização JCI, ou antiga 
Câmara Junior, é uma organização de jovens de lideranças, de 18 a 40 anos, que esta 
presente em aproximadamente 120 países no mundo e mais de seis mil municípios ao 
redor do nosso planeta, a nossa missão é proporcionar oportunidades a esses jovens a 
causar mudanças positivas nas sociedades onde atuam, então a cinquenta anos a JCI 
Carazinho através do desenvolvimento dessas lideranças essas mudanças positivas na 
nossa comunidade aqui de Carazinho, reconhecida por algumas ações que realizou 
nesses 50 anos, como por exemplo os bailes do Baltazar, os festivais do chope, muito 
bem conhecidos há alguns anos atrás, também atuamos na área comunitária, com a 
doação de uma combi tanto para a APAE e outra combi também para o asilo São 
Vicente, nos anos de 1969 e 1972, trabalhamos fortemente na campanha de pintura do 
hospital comunitário de Carazinho, nos anos de 2000 e 2002, trabalhamos projetos na 
área da saúde, como primeira infância melhor e saúde da criança, trabalhamos também 
nos tradicionais galetos com massa conhecidos na nossa cidade, em parceria com 
entidades, como a reconstrução do João Marek, como o abrigo professora Odila, 
realizamos também eventos nacionais, como em 1993 a convenção das câmaras 
Junior, reunindo mais de 600 juniores na nossa cidade, e o troféu Brasil em 2009, com 
aproximadamente 250 juniores reunidos na nossa cidade, e o projeto mais 
recentemente abordado pela JCI Carazinho, que é um projeto nacional, oratória nas 
escolas, que vem sido desenvolvido há cinco anos, estamos entrando no sexto ano da 
realização,  onde tivemos a grata satisfação da nossa representante, Bruna, que 
venceu a etapa local aqui, nessa tribuna e ela foi vice-campeã nacional, então no 
próximo ano, no ano de 2010 que é o ano do cinqüentenário da JCI, nós estamos 
programando diversas atividades que venham ao encontro da nossa missão e que 
venham proporcionar mudanças para a comunidade local, então queremos divulgar a 
organização, essas ações, os cinquenta anos, e ta,bem divulgar o município de 
Carazinho, para isso contamos com alguns parceiros estratégicos, como a prefeitura 
municipal na qual encaminhamos já um pedido de auxilio financeiro para viabilizar 
esses eventos que estaremos realizando no ano de 2010, além da prefeitura, câmara 
de vereadores, SESC, CDL, ACIC, sindicato varejista, sindicato dos comerciários, as 
universidades ULBRA e UPF, SEBRAE, RBS/TV, rádio Gazeta, radio Diário da Manhã, 
revistas, nós vamos realizar ao longo do ano palestras, seminários, treinamentos, pelo 
menos uma palestra com palestrante de renome nacional, teremos já confirmado no dia 
06 e 07 de março a reunião nacional de todos os presidentes locais, estipulasse que 
duzentas lideranças do Brasil inteiro estejam na nossa cidade, e o nosso objetivo então 
é proporcionar capacitação para empresários, comerciários, estudantes, enfim para 
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toda comunidade de Carazinho, então, assim, da chegada desse projeto proposto pelo 
executivo municipal a esta casa, nós da JCI pedimos aos vereadores, nobres 
vereadores, que vejam com bons olhos esse pedido da nossa organização, que vem a 
cinquenta anos trazendo mudanças positivas para nossa comunidade de Carazinho, 
gostaria de fazer, antes de encerrar o espaço, gostaria de convidar os vereadores para 
nossa posse, cerimônia de posse, dia 22 de janeiro, o dia em que a organização 
completa cinquenta anos, que será realizada na ABB, às vinte horas, para abertura da 
nossa reunião nacional de presidentes locais no dia 06 de março, e também para todas 
as palestras e os eventos que estaremos realizando junto à comunidade no ano de 
2010, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, me coloco a disposição para 
questionamentos; Presidente Vereador Leandro Adams; consulto o plenário se há  
algum questionamento, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo 
aparte presidente, só para auxiliar e concluir, nesse pedido que vocês fizeram ao 
município, ao prefeito, existe um projeto,   Projeto Qualificar, que foi desenvolvido 
desde 2007, idealizado, colocado no papel em 2008 pela Rosane, secretaria Rosane, e 
2009 esse projeto esta andando com algumas entidades, enfim, com alguns do sistema 
S, tenho certeza de que não é necessário de repente o recursos e sim a inclusão da JCI 
nesse projeto qualificar, então também fica uma sugestão para com que vocês entrem 
em contato com apropria secretaria de desenvolvimento, procurem esse projeto 
qualificar, e se incluam,  peçam a inclusão de vocês nesse projeto, que queira ou não 
queira é qualificação, muito obrigado Ezequiel, e cumprimento a todos que se fazem 
presentes da JCI; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin: eu cumprimento a JCI e quero somente acrescentar que 
nós temos acompanhado nas escolas o trabalho que a JCI faz desenvolvendo 
lideranças, e o trabalho de oratória, e tudo mais, e isso tem nos auxiliado muito no 
trabalho pedagógico, no trabalho educativo, e certamente é um incentivo e um orgulho 
para todos os alunos que participam dos projetos que a JCI promove, participar dos 
mesmos e eles trazem o resultado concreto diretamente social quando eles terminam o 
referido projeto, então eu parabenizo ao grupo, sei o quanto exige de vocês, vocês 
trabalham o dia todo, fazem a programação, desenvolvem o projeto, enfim, mas é um 
trabalho muito gratificante; Senhor Ezequiel Schumann Rosa; obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; convido os colegas vereadores para o cumprimento ao 
presidente da JCI eleito para o próximo ano, o Senhor Ezequiel Schumann Rosa, 
convido novamente os lideres de bancada para receberem a senhora Carmem 
Holanda, presidente da Sociedade Beneficente Cultural; Senhora Carmem Holanda; 
boa noite Senhor Presidente, senhora Vereadora Sandra Citolin e demais vereadores 
desta casa, há mais ou menos dois anos, eu, Carmem Holanda, estive nesta casa por 
ocasião do vinte de novembro, dia do mês da consciência negra, onde se trabalha 
todos os temas referentes a cultura negra, onde sofri algumas discriminações por essa 
câmara, o Mui Digno Vereador Paulino de Moura nos acompanhou, e nos deu um 
apoio, também não vou entrar no mérito da questão hoje que não é o momento, mas 
hoje, de volta aqui, eu venho por um momento muito especial, hoje eu volto a essa 
tribuna para agradecer e pautar o compromisso de lealdade, verdade daqueles e 
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daquelas que legislam para o povo e pelo povo, independente de partidos, de credos, 
culturas, classes sociais, ou cor da pele, aqueles que fazem história, aqueles que fazem 
os seus discursos eloqüentes ou não, a realidade e a continuidade, aqueles que fazem 
tudo isso, pela realidade e continuidade da construção do conhecimento, da educação 
e da formação de grandes cidadãos e cidadãs, segundo Paulo Freire, que nos diz, estar 
no mundo sem fazer história sem por ela ter feito, sem fazer cultura, sem tratar sua 
própria presença no mundo, sem sonhar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, 
das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o 
mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro, sem face do mistério, sem 
prender ser, sem ensinar, sem idéias de construir, sem politizar, não é possível 
governar, e aqui nesta casa existem alguns grandes políticos, que o povo que é sábio 
os elegeu para representá-los, porque neles se reconhece sua história, e depositaram 
sua confiança e seus anseios, a história que ajuda a construir história, história que faz a 
diferença, história que ajuda na construção de um amanhã melhor, por uma sociedade 
mais justa e igualitária, onde somos todos iguais, e todos diferentes ao mesmo tempo, 
mas que nos respeitamos porque conhecemos a riqueza da nossa historia, portanto o 
centro de apoio social conceição, CASC, através dos representantes de mães, dos 
adolescentes, e das crianças da educação infantil aqui presentes, vem até esta casa, 
reconhecer a nobreza, a sensibilidade, e o esforço de todos esses vereadores e 
vereadora que compõe esta casa, digo grande não pelo que fizeram por nós, da ajuda 
que tivemos, mas grande pela grandiosidade do saber, governar, da sensibilidade de ir  
até o povo, pelo compromisso com a educação, pelo compromisso com a sociedade, 
para termos crianças melhores amanhã, e adolescentes com menos marginalidade, 
longe das drogas, a escola educação infantil, o atendimento dos adolescentes, e pré-
adolescentes em situação de risco, e ainda os cursos oferecidos as mães, não 
fechassem as portas após doze anos de luta com dignidade e compromisso com a 
educação e a formação da comunidade da Conceição, há um mês e meio atrás 
estávamos em uma situação critica, não sabíamos numa terça-feira, ou quarta-feira o 
que dar de comer ou de beber para as 53 crianças do CASC, onde faltou alimento, 
onde estávamos quase com três meses de aluguel atrasado, água, luz, atrasada dois 
meses, água cortada, vencimentos dos funcionários e professores atrasados também, 
dois, três meses, e não sabíamos como iríamos ficar, e o que nos esperaria até o mês 
de março, onde nós nos socorremos com esta casa em primeira mão, nos socorremos 
com o executivo, e não tivemos respostas, mas graças a grandeza e a sensibilidade e o 
compromisso de alguns vereadores desta casa, eu cá estou, com a comunidade e com 
a  família CASC, agradecendo a essa casa, porque hoje, apesar de não termos ainda 
(impossível transcrever) na mão, mas graças a esses grandes vereadores, a gente tem 
de comer e de beber até março de 2010, temos com certeza uma grande festa no dia 
25, ou seja, dia 19 de dezembro que é a festa de encerramento, natal e formatura das 
crianças, estamos com o aluguel em dia, a água novamente ligada, e a luz não foi 
cortada, e é com muito carinho, com muita emoção que estou nessa casa agradecendo 
com emoção a cada um de vocês Senhores Vereadores, queremos agradecer também, 
acho que não vai parar por ai, hoje recebemos uma noticia do senhor Grandó, vamos 
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ter algumas novidades para o próximo ano, e eu acredito que esta casa vai nos 
acompanhar, alguns não conhecem ainda o trabalho do CASC, mas a casa esta aberta, 
as portas estão abertas, para que possam conhecer esse trabalho, trabalhamos com a 
cultura etno racial  porque acreditamos que só se respeita aquilo que se conhece, e 
conhecer a riqueza de cada povo é um direito de cada um de nós, estão todos 
convidados a participar e a visitar o CASC na rua Tupinambás, 507 no bairro 
Conceição, para conhecer esta história, a história dos afro descendentes, mas que 
trabalha todos iguais, todos diferentes, porque todos pertencemos a uma raça que 
chama-se raça humana, muito obrigada, e eu fico a disposição para qualquer 
intervenção; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Carmem Holanda, 
representante do Centro de apoio social Conceição, pais, alunos, professores, enfim, 
não podemos deixar de relatar o acontecido, que quando nos foi solicitado nós fomos, 
alguns vereadores, atende-la, e temos que realmente dar o mérito a essa casa, que 
essa casa de uma forma ou outra através do nosso presidente da casa, economizamos, 
economizamos o recurso da câmara para poder investir na nossa população, na nossa 
cidade, se não fosse os vereadores da nossa casa, nós não teríamos, e do nosso 
presidente, nós não teríamos esse recurso, para disponibilizar a essas entidades, acho 
que cabe a nós registrar que o projeto não veio ainda para casa, o compromisso do 
senhor prefeito é amanhã nos mandar esse projeto, onde vai contemplar não só o 
Centro de apoio social Conceição, mas a Creche SAIC, os deficientes, a Associação de 
deficientes, Escola de Pais, e acho que o principal projeto também que temos que até 
divulgar um pouquinho mais, que hoje nós trabalhamos bastante em drogadição, enfim, 
em toda  área requer uma atenção especial, mas a câmara também esta preocupada 
em qualificação pessoal e oportunizar aos jovens, adolescentes uma qualificação 
diferenciada, onde nós temos um pólo metal mecânico que abrange mais de cinquenta 
e seis empresas, e nós não temos um centro que oportuniza a qualificação de 
funcionamento desse pólo, então a câmara de vereadores, todos os vereadores por 
consenso estamos fazendo um auxilio para que nós consigamos executar um centro de 
usinagem, então não só vocês estão de parabéns, mas como todas essas entidades, e 
não ajudamos, porque não temos condições de ajudar mais, mas da forma que nós 
atuamos dentro desta casa nós conseguimos fazer a nossa parte da melhor forma 
possível, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; eu quero dizer a Carmem, se assim posso 
chamar, pelo trabalho social e relevante que tu tem prestado junto com atua equipe no 
bairro Conceição, nós entendemos e soubemos, porque já estivemos lá, o quanto isso é 
importante, esta casa esta, e eu quero aqui parabenizar o Vereador Leandro Adams, se 
um dia assim chegar, eu quero também trabalhar nessa linha de auxilio e de contenção 
de despesa para ajudar a sociedade, eu quero assumir um compromisso de que para o 
ano que vem, conversar com o executivo municipal, onde a gente possa focar um 
recurso, através de emenda deste vereador para que tu tenha lá um auxilio um pouco 
melhor, dizer a sociedade de Carazinho, principalmente as pessoas da JCI, da 
importância desse trabalho social que há nos nossos bairros do município, onde essas 
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pessoas abnegadas, e a Carmem é uma delas, e eu já sei por que estou aqui no quarto 
mandato, então a gente tem acompanhado ela, na sua luta, a sua garra, dando uma 
dignidade para as crianças do bairro Conceição e arredores, do quanto é importante 
nós comunidade começar a nos envolver mais com esse tipo de trabalho social, não só 
da Carmem como de outras instituições, porque a importância é muito grande, e dizer 
que mesmo eu não sendo da mesa diretora, e ai nós temos que dar a prerrogativa para 
a mesa diretora que juntamente com os vereadores fizeram o levantamento de algumas 
instituições, eu sou favorável, serei sempre favorável, onde o recurso vá para a 
sociedade, recurso que ora nós economizamos, dizer ao Gilnei, que esta ai na mesa 
um requerimento, onde nós estamos solicitando ao presidente dessa casa e aos pares 
que nós temos que estar em Brasília para buscar aquelas trezentas vagas do curso do 
pró-jovem, onde o deputado Luis Carlos Busato se comprometeu, em cima de uma 
inadimplência do município de Carazinho, e nessa semana nós regularizamos isso, nós 
buscarmos a viabilização do recurso do Diaz, do recurso do Busato, do recurso do 
Otavio Germano, de todos esses recursos que estão para se findar agora dia 31 de 
dezembro, se não empenharem até 31 de dezembro, Carazinho não terá um centavo, 
Carmem, e tem muito dinheiro lá, de todos os partidos, de todos os vereadores, tem 
uma creche no valor de um milhão e duzentos para nós construirmos aqui no município 
de Carazinho, onde vai desafogar muita coisa, então, estou fazendo esse relato, porque 
a sociedade precisa saber, o poder legislativo já, de uns anos para cá, tem feito um 
trabalho muito forte nesse sentido, e a câmara de vereadores de Carazinho, ela é 
exemplo a nível nacional, a nível estadual, porque nós realmente hoje economizamos 
recursos e repassamos para a sociedade como um todo, então continue Carmem a 
fazer esse trabalho, que bom que Deus assim o permitiu, que você não fechasse as 
portas, porque muitas crianças, muitas mães, muito pais, sentiriam essa falta, sentiriam 
essa necessidade, então que Deus te abençoe, abençoe a tua família que eu sei o 
quanto é guerreira, o quanto é lutadora, também os teu pares que te ajudam ali na tua 
creche, e eu fico assim também, extremamente emocionado, certa oportunidade tu foi 
hostilizada e hoje as pedras rolaram, voltaram a se encontrar e você esta aqui para 
receber um apoio dessa casa, então por isso que a vida ela é linda e maravilhosa, e 
nós nunca devemos deixar de fazer as coisas, de trabalhar pelas pessoas, eu me dou 
como exemplo, eu sai de Carazinho, fiquei três anos e meio fora, e Deus, juntamente 
com a população me colocou de volta aqui, quem sabe é para mim terminar alguma 
missão dele oferida, então meus parabéns, desculpa me alongar, mas eu fico 
extremamente emocionado quando vejo uma pessoa simples, humilde, sincera estar ai 
no plenário dessa câmara, recebendo um auxilio, recebendo uma homenagem, Deus te 
abençoe e tudo de bom para ti; Senhora Carmem Holanda; amém , obrigada; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; eu quero também endossar todas as palavras que os vereadores colocaram 
aqui, e dizer a Carmem que a proposta dela, da escola, é uma proposta reconhecida 
nacionalmente, e nós temos o privilégio de ter isso aqui em Carazinho, então, Carmem, 
quando você sentir que as pernas estão fraquejando, abra um pouco as mãos, e 
comece a colher aquilo que você vem plantando a tanto tempo, que é o reconhecimento 
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da comunidade, dos pais, das crianças da escola, tem oportunidade de ir várias vezes a 
escola e acompanhar a diferença, a alegria, o prazer que as crianças sentem ao 
estarem lá atendidas pelas educadoras infantis que estão prestando um trabalho, claro 
que estão prestando um trabalho, mas trabalhar com crianças e trabalhar com 
educação, é mais que um trabalho, é uma missão, então que essa missão a gente 
também possa fazer parte, a gente também possa colaborar para que vocês e os pais e 
as crianças estejam felizes, nesse período de vida em que elas permanecem ali, e 
principalmente por ser diferenciada, por ter uma proposta diferenciada é que vale a 
pena mais ainda, porque a questão da discriminação, a questão da discriminação de 
tudo que é tipo, social, discriminação racial, tudo isso, desune, tudo isso empobrece, e 
tudo isso leva a violência, então quando nós temos na nossa cidade, alguém, pessoas 
que possam fazer isso, que fazem tão bem,  acredito que nós só devemos nos aliar 
aquilo que precisarem, digam com o trabalho de vocês, o trabalho das gurias é 
maravilhoso, e sei que os pais estão ali satisfeitos, bem atendidos, e seguros de que 
seus filhos são bem cuidados, e educados naquele espaço, obrigada; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; mãe 
Carmem, eu chamo de mãe Carmem pela intimidade que nós temos, gostaria de dizer 
que eu e o Vereador Jarré propomos uma emenda ao orçamento já, de vinte mil reais, 
para o próximo ano, e pelo discurso da casa, mesmo que o prefeito vete a emenda, 
acho que o veto vai ser derrubado, porque a intenção dos dez vereadores é auxiliar, eu 
me admiro quando alguém, uma pessoa física, uma entidade, uma pessoa jurídica, 
avoca para si uma obrigação do município, do estado ou da União, quando eu li a 
reportagem das dificuldades, e já vinha acompanhando as dificuldades que vinha 
passando a instituição, a questão é simples, se fechar, o município vai ter que assumir, 
essas crianças não vão poder ficar desassistidas, essas crianças vão ter que continuar 
sendo assistidas, só que eu acho, no meu entender, pelo que eu acompanho do 
projeto, que o projeto hoje serve mais a sociedade, do que uma escola municipal, eu 
acho que a qualidade, a inclusão que traz a essas crianças, a educação no sentido 
restrito da palavra educação, não é só o ler, o escrever, é a educação como um todo, é 
educar um ser humano, é transformar um homem, uma criança, num ser humano, 
então por isso da importância do seu projeto, acho que a casa não vai medir esforços, 
para continuar auxiliando esse projeto, que tem tanto tempo e se depender dessa 
legislatura não vai acabar, então meus parabéns e pode contar com o Vereador 
Grandó, pode contar acho que com os dez vereadores quando precisar, porque é uma 
obrigação que você assumiu de coração, que era uma obrigação do município em 
cumprir e dar assistência a essas crianças, parabéns; Senhora Carmem Holanda; 
obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; eu encerro dona Carmem, dizendo o 
seguinte, se a porta dessa casa estiver fechada a senhora de um coice, que vai ser 
sempre bem recebida aqui na casa do povo, convido aos lideres de bancada para os 
cumprimentos a Dona Carmem, quero consultar esse plenário, o nosso colega Erlei 
Vieira, precisa de três minutos, não é Erlei, para apresentar um vídeo, então se os 
colegas concordarem, com concordância de todos a palavra é sua Vereador Erlei 
Vieira; Vereador Erlei Vieira; eu quero cumprimentar o Senhor Presidente, todos os 
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vereadores, todas pessoas que se encontram nessa casa, queria passar, hoje eu fiz 
uma viagem ao Distrito, sexta-feira e hoje, de Pinheiro Marcado, onde eu vi uma cidade 
abandonada, que começa desde a rua, queria mostrar os vídeos primeiro, depois eu 
queria comentar, (apresentação de vídeos e fotos utilizando data show), ai estão as 
fotos, o jeito que estão as estradas, as pessoas estão faltando dez dias de colégio as 
crianças pelo carro não conseguir entrar para pegar eles e levar até o colégio, os 
caminhões estão atolando, o prefeito tem que passar o dia inteiro quando chove 
resgatando gente lá que esta atolado, pessoas perdendo consulta, tem que consultar, 
que tem horário, não pode, o carro, que é um Fiat Uno que é da prefeitura, esta 
estragado há 45 dias, onde que eles não podem trazer ninguém para Carazinho para 
consultar, tem gente perdendo exames, perdendo consultas, e o carro estragado, ai nós 
quase atolamos hoje de manhã, o motorista era bom, por não ter o carro lá, as pessoas 
que ficam doente, com urgência, pagam o vizinho cinquenta reais para trazer para cá, 
eu acho que nenhum vereador estava sabendo, é tão grave assim que é um carro que 
esta na oficina 45 dias, que é só arrumar e as pessoas tem que ir no vizinho e agora os 
vizinhos não querem mais porque as estradas estão cheias de buraco, esta estragando 
os carros,  e estão correndo risco de vida por as estrada estarem desse jeito, tem uma 
foto do posto de saúde que eu  tirei, água por todo o piso, entra água por todo lugar, 
mais ou menos assim, uns trechos assim horrível, da medo de andar, nós viemos, eu e 
minha assessora, ruim de pensar que já ia bater no barranco, olha o jeito que o carro 
fazia, me aventurei, ai tem umas fotos, então eu queria pedir para o Vereador Rudi e o 
Vereador De Loreno que se o prefeito quer as fotos e os vídeos eu mando, que desse 
uma olhada para Pinheiro Marcado, que a coisa esta horrível, não é, pode ocorrer um 
acidente, entende, pode alguém morrer, criança dez dias não pode ter aula por estar 
desse jeito, é uns trechos, pode largar uns cascalhos ali, queria também falar uma coisa 
assim que eu fui sexta-feira no posto de saúde do bairro Santo Antonio, e quando eu 
olhei assim, me apavorei, o dentista, a luz que ele bota na boca da pessoa para obturar, 
ele estava com a luz do celular na boca da pessoa olhando para obturar, vocês acham 
que eu estou mentindo é só ir lá no posto do bairro Santo Antonio ver a situação que 
esta, era mais ou menos isso que eu queria falar, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  feito o registro do Vereador Erlei Vieira, passamos para a ordem do 
dia, apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
solicito destaque no requerimento nº 01 e nº 11 e peço que os demais sejam votados 
em bloco; Vereador Estevão De Loreno; senhor presidente eu solicito a retirada da 
minha assinatura do requerimento nº 11; Presidente Vereador Leandro Adams; 
considerando a retirada do Vereador Estevão De Loreno no requerimento nº 11 peço ao 
departamento jurídico que auxilie essa presidência, que venham até a mesa; Vereador 
Eugênio Grandó; Senhor Presidente, questão de ordem, o departamento jurídico da 
casa já expediu parecer, o Vereador Jarré vai lhe entregar em mãos o parecer; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Gilnei Jarré para votação em separado do requerimento nº 01 e requerimento 
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nº 11, 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 numero e autor dos requerimentos, com 
exceção ao nº 01 e nº 11; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 06 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 10 Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Erlei 
Vieira –PSDB e Vereador Paulino de Moura – PTB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem 
na noite de hoje, conforme acordo dos vereadores, vamos usar da tribuna para falar de 
uma indicação que fizemos hoje, onde fomos contatados às sete horas e trinta da 
manhã, onde o edifício Bastos estava com toda garagem e uma, e eles tem, a água 
potável deles, no térreo, estava tendo infiltrações, devido a alagamentos, temos a 
certeza de que isso não é falha do nosso executivo municipal, e sim a maior falha seria 
um dos moradores que tem suas ligações clandestinas do esgoto, naquela região há 
uns anos atrás existia uma boca de lobo aberta, onde vencia, onde a vazão da água 
era suficiente, devido ao mau cheiro, foi feito uma boca de lobo do tipo sifão, e hoje 
esse sifão não comporta toda água que todos nós estamos presenciando no nosso dia 
a dia, entramos com o pedido ao nosso secretário de obras, e ao mesmo tempo demos 
uma sugestão que seja construída um novo sifão ao lado, então, dois sifões, um de 
cada lado captando a água, nós temos a certeza de que, certeza não, mas acho que 
acreditamos que solucionara o problema, também estamos com a presença hoje do 
nosso amigo Carlinhos, que não por vontade dele, e sim pela vontade de nosso pai 
maior, tem um filho deficiente, uma luta que nós presenciamos e vimos desse senhor 
dia a dia, trabalhar com essa criança, e conforme o registro dele nós temos a 
informação de que até final do ano passado, rigorosamente o município mantinha essa 
criança, com fraldas, e com alimento especial determinado pelos médicos que a ele 
atendem, também conforme uma intimação da promotoria publica, do dia 1º de outubro 
desse ano, ela determinou com que o município fizesse a aquisição desses produtos 
para essa criança, passado esse um mês, chegou ao nosso conhecimento novamente 
através do Sr. Carlinhos, onde no dia seis eu e o Vereador Eugênio Grandó, fizemos 
uma solicitação direto a promotoria publica, para com que eles cumprissem com a 
ordem judicial para essa  medicação para esse menor, para nossa felicidade ou nossa 
infelicidade, apenas as fraldas foram atendidas, e essa criança esta lá, sem o alimento 
devido, então esse é um apelo que nós vereadores, eu, o Eugenio e acredito que os 
demais, entendam, analisem, eu não vou dizer quem foi lá desaforar esse senhor, se 
achar dono do mundo, se achar dono da prefeitura, e dizer desaforos para ele, 
atendam, é um deficiente, é uma criança que necessita e o pai não tem condições de 
comprar rigorosamente e mensalmente esses produtos, então eu entrego em mãos 
esses documentos, providenciem, atendam essa criança, se coloquem no lugar de um 
pai, nós que não temos isso, temos que erguer as mãos para o céu, então vamos 
valorizar e dar atenção devida, e acho que o executivo estará fazendo apenas o seu 
papel, cumprindo o seu papel, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams: 
Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhora Vereadora, 
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Senhores Vereadores, o caso que acaba de relatar o Vereador Jarré, é mais 
preocupante que parece, ao primeiro, houve uma ordem judicial a qual não foi 
cumprida, para aquisição da alimentação, a criança tem paralisia cerebral, ela vive 
numa cama, ela só se alimenta através de sonda, e a alimentação sempre foi fornecida 
pelo município, assim como as fraldas foram fornecidas pelo município, em o município 
não dando a medicação, e não dando as fraldas, o poder judiciário determinou o 
bloqueio de valores, até ai tudo bem, tudo tranqüilo, mas pasmem senhores, o valor 
que foram adquiridas as fraldas foram superfaturadas, e o assunto já esta na 
promotoria, miudeza gente, miudeza de cem reais que sumiu, ninguém sabe onde foi 
esses cem reais, foi bloqueado X, gastaram Y, e tem uma diferença que ninguém sabe 
onde foi parar, eu me pergunto, quem tira recurso de uma criança que mora numa 
cama, que depende da alimentação através de sonda, que tira cento e poucos reais de 
uma criança que necessita de um tratamento, o que não pode fazer, e o que não deve 
fazer quando tem oportunidade de botar a mão num dinheiro graúdo, então acho que 
todos os vereadores aqui estão para fiscalizar, estão para averiguar o que esta 
ocorrendo, o assunto já esta na mão do ministério publico, só que Carlinhos nos 
procurou hoje e pediu para externar a preocupação dele, o senhor aguarde que eu lhe 
concedo o aparte, externar o desespero porque deve ser desesperador ter o filho em 
uma cama, deitado, que não fala, não ouve, não consegue se comunicar, e não ter o 
acesso a medicação, pior, Carlinhos confirma isso, esse é o depoimento dele na 
promotoria, que, procurando a secretaria de saúde foi dito que o assunto tinha que ser 
tratado com o secretário da fazenda, mas quem é o secretário da saúde? É o Dr. Pedro 
Santana ou é o Moises Marcondes? Quem tem que cuidar da saúde, quem tem que 
liberar verba decidir na saúde é o Pedro Santana, e não o Moises Marcondes, que é um 
técnico, até acho que é um bom técnico, mas é um secretário da fazenda, não 
secretário da saúde, com todo respeito que eu tenho pelo Dr. Pedro, mas se ele esta lá 
de papel decorativo ou por algum compromisso partidário, a população não pode ficar a 
mercê de política, principalmente na área da saúde, pois não Vereador Rudi; Vereador 
Rudinei Brombilla; para colocar aqui, colega vereador, obrigado pelo aparte, quero 
dizer a vossa senhoria que eu também me sensibilizo com isso que eu estou com um 
projeto sobre a instalação de um centro equoterápico, mas eu, hoje, quero falar ao 
Vereador Paulino de Moura também, que eu defendo a administração do prefeito 
Aylton, mas infelizmente, tem pessoas, eu soube desse caso, mas tem funcionário, 
cargo de confiança, que esta colocando o nome da administração por 
irresponsabilidade, por incompetência e fica difícil, porque depois somos nós 
vereadores aqui que somos cobrados pela sociedade, então assim, pelo amor de Deus, 
eu já cansei de dizer para o prefeito, vou defender a administração do Aylton até o final, 
debaixo da água, não tem problema, concordo com o Alemão quando ele vem para 
esse plenário, vem para a tribuna e diz as pessoas as vezes que estão lá por 
incompetência,  e é esse caso aqui que eu tive conhecimento, que essa pessoa lá que 
não esta dando atenção ao fato como deveria ter dado; Vereador Eugênio Grandó; 
então meu muito obrigado, torço que o problema seja resolvido, estou a disposição, 
assim como todos os demais colegas, para tentar resolver esse problema, só que esse 
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é um grãozinho de areia no que vem ocorrendo, então nós estamos aqui para fiscalizar, 
nós estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para ajudar, eu acho que nesse 
momento questão de saúde é prioridade, não existe nada mais prioritário que saúde, o 
resto todo a gente resolve, a gente da um jeito, a gente empurra para frente, agora 
saúde não tem solução, a gente precisa ser atendido, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura;  Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, Mara, Tio Pisca, a Ana da Gazeta, o Carlinhos, ao 
Marcos suplente de vereador, as demais pessoas que estão aqui, eu estou hoje muito a 
vontade porque durante essa semana eu tomarei algumas decisões, algumas posições 
relacionado ao meu mandato, eu não devo nada para ninguém, eu devo para a 
população que me elegeu vereador, satisfação do meu mandato, e assim vou fazer, 
assim vou dar continuidade ao meu trabalho, eu prometo para vocês que na próxima 
segunda-feira eu vou dar nome a pessoas que surrupiaram recurso publico do 
município em superfaturamento de clinicas, em uso indevido de equipamento do 
hospital do município de Carazinho, e vou dar o nome, vou dar o nome, vou dizer quem 
é, o que fez, vou também dar o nome das pessoas, ou da pessoa que pegou os IPTUs, 
botaram na justiça as pessoas e direcionaram para o escritório de um parente aqui 
dessa casa, e vem a essa tribuna dizer em moralidade, em ética, em pensar no filho do 
Carlinhos, mas que é isso? Vamos dar um basta nisso, eu não viria e essa tribuna, não 
viria a essa tribuna mas ouvi isso e me calar, e ficar quieto? Não vou, porque a 
população, eu não devo nada para o Aylton, eu não devo nada para a administração 
anterior, mas vou mostrar que tem pessoas que usam essa tribuna para fazer 
demagogia, para dizer que são bonzinhos, que são Joãozinho do passo certo, e eu 
sempre disse nessa casa, Joãozinho do passo certo não tem, porque nós, legisladores, 
temos dificuldade, temos erros, temos acertos, e temos que dizer para a população, 
gente, nós erramos, nós acertamos, e ai não, vem que nem um doutorzinho, que nem 
uma coisinha maciota e vem aqui e joga tudo, e eu vou avisar, se tiver errado, se tiver 
errado eu vou cobrar, vou exigir do senhor prefeito municipal a primeira coisa Carlinhos, 
é demitir esse funcionário, a primeira, depois eu vou dizer para ele, se você quer 
administrar como diz que quer administrar para a população, mude as pessoas que não 
estão honrando teu município, e não estão honrando quem tu esta botando lá, porque 
esse vereador, não tem compromisso com a falcatrua, esse vereador vai estar do lado 
da verdade, eu não vou vir aqui Carlinhos, fazer discursos demagógicos, discursos para 
a torcida, vou vir aqui dizer onde a ferida dói, e eu também não sou lá as melhores 
coisas, mas procuro fazer as coisas melhor possível, procuro cometer o menor erro 
possível, mas eu nunca cometi erro onde eu me beneficiei com dinheiro publico, e eu 
vou mostrar através de documento, através de tudo que tem pessoas aqui que usaram 
disso e fizeram o que fizeram, eu vou trazer aqui para mostrar para a população que 
não adianta vir aqui fazer discurso demagógico e discurso para o povo, seria isso 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, depois eu vou discutir os requerimentos que 
estão em destaque, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas já 
mencionadas na noite de hoje pelos meus colegas que me antecederam, em especial o 
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pessoal da JCI, pessoal da mãe Carmem Holanda, imprensa, dizer, Senhor Presidente 
que eu também não viria até essa tribuna hoje mas, como disse o Vereador Paulino de 
Moura, a gente vê tanta coisa que a gente acha injusto gente, eu no passado, pessoal 
da SAIC esta aqui também presente, acho que a Susana, a Susi esta lá, dizer para 
vocês que eu acho injusto, eu acho injusto porque eu no passado como vereador da 
oposição, eu sempre cobrei, e cobrei no tempo da chuvarada, que tem chovido gente, 
mês de novembro só choveu, então o Erlei vem aqui e mostra um filme, eu pensei que 
ele fosse mostrar um filme sobre drogas, vem mostrar aqui rua, todo mundo sabe que 
Pinheiro Marcado esta debaixo do barro, esta chovendo, as maquinas não conseguem 
chegar lá, não conseguem arrumar os buracos porque só chove, e é fácil jogar para a 
torcida, político que joga pra torcida, esse político a gente tem que se cuidar, político 
bom é aquele que vem aqui e fala, vem aqui, o Alemão disse, na segunda-feira vai dizer 
os nomes, tem que dizer mesmo, tem que dizer, que chega de demagogia, eu disse 
semana passada aqui que aqui estavam se criando umas cobrinhas, umas jararacas, 
uma jaravel, que é mistura de jararaca com cascavel, estavam se criando aqui dentro, e 
é verdade gente, nós temos que cobrar, parar de fazer demagogia essas coisas, saúde, 
eu cansei de falar aqui, no passado faltava até fontol, aspirina infantil, faltava remédio 
para pressão, faltou, faltava, é o primeiro ano do governo Aylton, tem falhas? Claro que 
tem, a cidade tem muito buraco, tem mesmo, mas tem que pensar gente que é o 
primeiro ano, ele pegou um orçamento passado, do prefeito Alexandre, o orçamento 
que ele vai poder usar agora, que ele vai fazer, que vai vir em dezembro, vai usar o ano 
que vem vai ser o orçamento dele, então tem que dar tempo do homem, deixar 
trabalhar, eu sempre digo, deixa o homem trabalhar por enquanto, é o primeiro ano, 
oposição se faz, e o meu partido aqui hoje, hoje é oposição, depois vocês vão ver na 
CPI como é que eu vou votar depois, meu partido hoje é oposição, não tem nada que 
ver, se tem coisa errada a gente vota, se tem coisa certa a gente vota, dizer Senhor 
Presidente que entrei hoje com um requerimento endereçado ao Sergio Fernando 
Filomena, esse cara é o presidente do DETRAN, estou pedindo para que ele parcele as 
carteiras de motorista,  a exemplo de todos os estados que parcelam também, as aulas 
praticas e teóricas, hoje no estado para fazer carteira de motorista, pouca gente pode 
fazer, é muito caro, não é Dr. Veiga, é muito cara a carteira de motorista, então a 
pessoa as vezes anda sem carteira de habilitação porque não pode fazer, então estou 
pedindo aqui, tenho certeza que vou ser ouvido logo a semana que vem, eu devo ir lá 
marcar uma audiência com esse cidadão, para nós tentar parcelar as carteiras de 
motorista aqui no estado, dizer também, Senhores Vereadores, que eu entrei hoje com 
uma indicação,  nossa Acapesu, e ai vem o trabalho do vereador, fala bem quando tem 
que falar, fala mal quando tem que falar, nossa Acapesu, e o Jarré esta perto aqui, esta 
caindo aos pedaços, esta caindo aos pedaços, as crianças vão lá jogar bola, e o 
professor Clóvis sabe disso, vão lá jogar as crianças brincar, quando chove não dá, 
chove mais fora que dentro, é incrível, então eu estou pedindo,Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, que nós, uma comissão, numa comissão, vá falar com o Senhor 
Prefeito, para que o prefeito de um jeito de ao menos arreglar, arrumar o telhado no 
mínimo, porque do jeito que esta não dá mais, esta apodrecendo tudo na nossa 
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Acapesu, e eu acho estranho, Vereador Estevão De Loreno, que nós em Chapada, que 
é um município mais pequenininho, tem um baita de um ginásio, eu quando vou nos 
festivais do chope lá tenho até ciúme, e nós aqui em Carazinho não temos nada, não 
temos um ginásio no porte bom, então acho que nós temos que mais vezes a Brasília, 
Jarré, ver se nós conseguimos para o ano que vem uma emenda forte para construir  
um ginásio grande para dez mil pessoas na nossa cidade, era isso; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite 
Senhor Presidente, demais colegas, plenário que esta nos escutando, entrei com uma 
indicação muito importante, que eu entendo por importante, que é da preocupação do 
Ministério Publico e na outra sessão eu havia entrado com pedido de um projeto de lei, 
mas me foi passado pela assessoria que já existe uma lei estadual, então eu entrei 
nesta noite com um pedido assim que realmente o município faça cumprir a lei, com 
relação as lan houses,  ao funcionamento, que realmente as crianças, as pessoas que 
ali vão freqüentar se identifiquem e que façam cadastro, existe uma preocupação 
intensa da promotoria e da policia civil, com relação a prostituição infantil, então eu 
entrei essa noite com uma indicação pedindo que o município então realmente fiscalize 
isso ai, já que existe uma lei estadual, tenho em mãos aqui, foi o pedido de alguns 
colegas médicos, que circulou uma ordem de serviço, não sou cirurgião, mas tem uma 
ordem, nº 04/2009 do Capsem, assinado pela presidente: solicitamos aos senhores 
profissionais médicos que somente indiquem cirurgias de urgência e emergência até 15 
de janeiro de 2010, pô gente, indicar cirurgia de urgência então não é indicar cirurgia, 
urgência tu não pode indicar, tu tem que fazer e não até dia dez, cirurgias eletivas 
devem ser agendadas após essa data, então a gente não pode prever cirurgia de 
urgência, cirurgia se é urgente vai ter que ser feita, ela pode redigir melhor isso aqui, 
eles ficaram um pouquinho chateados com isso; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Rudinei; Vereador Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, presidente da JCI que se encontra aqui junto com seus 
integrantes, a mãe Carmem, diretora da creche, imprensa escrita e falada que esta aqui 
na casa do povo, o presidente do PMDB, Romano, enfim a todas as pessoas aqui que 
estão presentes na sessão de hoje, meu colega Vereador Felipe Sálvia, tens razão 
quando diz que a cidade, lá em Pinheiro Marcado, colega Erlei, esta embarrada, eu 
hoje entrei com uma indicação reiterando um pedido ao executivo para que faça um 
patrolamento e um cascalhamento, só que o tempo não tem ajudado, a chuva não tem 
ajudado, isso não é em Carazinho, nós estamos sendo uma cidade privilegiada, que 
como nós pegamos o município e como esta a situação, outras cidades que eu estive 
visitando, Passo Fundo esta um caos, esta pior que Carazinho, situação aqui não esta 
boa, mas tem municípios que estão muito piores do que a nossa aqui, também quero 
ter a alegria, satisfação de dizer que numa viagem que fomos a Brasília, eu e o colega 
Paulino de Moura, Felipe Sálvia e numa posterior juntamente com meu colega de 
bancada Estevão De Loreno, deputado Jose Otavio Germano, prometeu em destinar 
uma verba no valor de duzentos mil reais para Carazinho, a gente foi nos órgãos de 
imprensa e divulgamos isso, e se não viesse a verba para Carazinho nós íamos 
também divulgar antes das eleições, e eu tenho a alegria e a satisfação que recebi um 
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e-mail e também já esta cadastrado no SINCOV o projeto, a proposta para vir essa 
verba de duzentos mil reais, então seriam duas ruas beneficiadas, que é a rua Gilberto 
Matiotti e a Alberto Graeff, importante falar aos presentes aqui que é uma conquista 
nossa, juntamente com o colega Alemão, Felipe, juntamente com o De Loreno, e 
também uma parte da rua Felix Guerra, então a partir do ano, são duzentos mil 
destinados do Deputado José Otavio Germano,  fora outras emendas de outros 
deputados, que também estão destinando para Carazinho, o prefeito também tem um 
projeto mobilidade urbana junto ao ministério das cidades, que esta no andamento, 
quando ele retornou de Brasília, esta bem encaminhado, então assim, eu quero pedir  
as pessoas que estão nos escutando, que nos de um tempo para poder fazer as obras 
prometidas durante a Campanha, era isso Senhores Vereadores, publico presente, 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, 
pessoas que estão aqui hoje, as creches, meu ex-presidente do PMDB, Romano 
Guerra, que saudades, eu me coloco nesta tribuna para dizer aos senhores que a 
saúde, a segurança, a educação, não da para se dar muito tempo, a gente pode 
compreender, a gente pode entender Vereador Rudi, que as coisas são lentas, 
começou uma administração, começou o inicio de governo, até tomar pé da situação, 
até compreender os programas que o município vinha desenvolvendo, mas quando se 
trata de saúde, não há tempo porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua 
necessidade, e agente tem que lutar e lutar muito para que isso se resolva o mais 
rápido possível, então eu penso que cada coisa que a comunidade pede é para ontem, 
porque quando a comunidade chega para os vereadores, quando a comunidade chega 
para o prefeito, é porque ela já esta extrapolando, ela já perdeu a paciência, ela já foi e 
voltou umas quantas vezes, então quando ela chega para pedir, ela quer que seja 
tomado uma atitude concreta, e a questão da saúde é muito séria, e essa questão da 
saúde os dez vereadores, cada um a sua maneira, cada um do seu jeito de enxergar as 
coisas, esta desesperadamente pedindo que seja resolvida o mais rápido possível, nós 
estamos toda semana no hospital, nós estamos toda semana na secretaria da saúde, 
nós vamos aos postos de saúde, as coisas não melhoram, e ai só hoje eu li quatro ou 
cinco requerimentos pedido de informação em relação a posicionamento da saúde, 
gente, é coisa séria, com certeza o senhor prefeito esta pensando, esta com decisões 
difíceis a serem tomadas, mas não há tempo, se a gente tiver que ficar nessa casa até 
de madrugada, ficamos, se tiver que ir sei lá pra onde buscar recurso, vamos, é o nosso 
papel, o que não dá é para a gente fazer, ir, buscar, trazer pessoas, indicar, ter 
documentos na mão e as coisas não acontecerem, pois não Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; para questão de ordem, Senhor Presidente, as discussões 
são sobre requerimentos, eu estou cansado de falar nessa casa, nós não podemos 
desviar o assunto dos requerimentos; Vereadora Sandra Citolin; mas teve 
requerimentos de saúde, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; ela abordou 
cinco assuntos já ai, é sobre requerimentos, a lei é para todos; Presidente Vereador 
Leandro Adams; vereador, nós temos um acordo, que quando não tem o grande 
expediente, mas ela tem um requerimento sobre saúde; Vereadora Sandra Citolin; eu 
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estou comentando os requerimentos sobre a saúde a necessidade da  urgência da 
melhoria da saúde vereador; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte 
colega; Vereadora Sandra Citolin; pois não vereador; Vereador Paulino de Moura; 
quero dizer que pela primeira vez eu tenho que dizer a ti que realmente hoje tu pautou 
nos teus trabalhos, nesse pronunciamento que vossa excelência fez, esta certo o 
Senhor Presidente em dizer que tu falou sobre os trabalhos, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado unânime, todos os requerimentos, Senhora Secretária proceda a 
leitura dos requerimentos em separado; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o requerimento, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, rejeitado seis a três, Senhora Secretária proceda a leitura do parecer 
jurídico a respeito do requerimento nº 11; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Em 
não havendo requerimento de um terço dos membros do plenário, por disposição 
expressa da lei nº 1.579/1952, a instalação dependerá de deliberação do plenário. 
Nesse sentido disposição da lei: LEI N° 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952. Diario 
Oficial da União. 21.03.1952. Dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
Art. 1 ° As Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da 
Constituição Federal, terão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos 
determinados que deram origem à sua formação. Parágrafo único. A criação de 
Comissão Par lamentar de Inquérito dependerá de deliberação plenária, se não for  
determinada pelo terço da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados ou 
do Senado, Diante do exposto, a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
pode ser realizada mediante requerimento realizado por um terço, no mínimo, dos 
membros dos Vereadores. Em não havendo pedido subscrito por 1/3 (um terço) dos 
vereadores, o pedido deverá ser apreciado pelo plenário, podendo ser aprovado pelo 
quorum de maioria simples. É o parecer. Presidente Vereador Leandro Adams; 
considerando o parecer do jurídico da casa, esta em discussão o requerimento nº 11, 
Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, colegas vereadores, 
publico presente, retorno aqui a tribuna referente a um requerimento que entrou nesta 
noite, do Vereador Leandro Adams, Vereador Erlei Vieira  e Vereador Elbio Esteve, 
solicitando uma abertura de CPI referente ao rodeio que esteve neste final de semana, 
que ocorreu do dia 26 ao dia 29 de novembro em Carazinho, acredito que muitas 
pessoas que estão em casa nos ouvindo pela emissora que esta transmitindo essa 
sessão de hoje, as pessoas que estão aqui no plenário estiveram presentes neste 
rodeio, e foi um grande evento, um mega evento na nossa cidade de Carazinho, onde 
trouxe pessoas de todas cidades da região, divulgou o município de Carazinho, porque 
nós somos conhecidos que Carazinho nunca tem nada, você pega Não Me Toque - 
Expodireto, Soledade -  Exposol , Sarandi – FEISA, e Carazinho não tem nada, quero 
cumprimentar aqui ao PSDB, através do presidente Jarré, que em 2007 trouxe esse 
rodeio em Carazinho, e foi um sucesso, somente as pessoas comentando, a alegria, 
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algo diferente que teve na cidade, todas as redes hoteleiras, movimentadas, 
restaurantes, então quero deixar assim,  esse requerimento aqui que entrou, para 
esclarecer alguns fatos aos colegas vereadores, no sábado a equipe organizadora do 
rodeio, o Super Posto, através do Rosalvo e musical São Francisco através do Ademir, 
fizeram uma distribuição de dois mil ingressos ao prefeito Aylton e ao vice Capitânio, 
esta aqui o momento da entrega, que eles entregaram esses dois mil ingressos ao 
prefeito e ao vice-prefeito no sábado a tarde, o prefeito distribui esses ingressos, 
juntamente com o chefe de gabinete, o Eduardo, na segunda-feira, eu estava na 
prefeitura e ele solicitou se eu viria a câmara, não sei se segunda-feira ou terça-feira, se 
eu viria a câmara de vereadores, eu disse que sim, então ele me deu os ingressos para 
mim distribuir para os vereadores, um bloquinho com cinquenta ingressos para alguns 
vereadores, isso é normal, quem é da base da situação, e dez ingressos para os 
demais vereadores, eu, juntamente, ganhei a mesma quantidade de ingressos que os 
outros colegas vereadores ganharam, diferente dos boatos que surgiram que eu tinha 
ganho, dois mil ingressos, os ingressos foram entregues ao prefeito municipal de 
Carazinho, outra solicitação também, referente a faixa minha que tinha no rodeio, eu 
paguei pelo espaço publicitário, alugado lá, eu paguei por esse espaço para colocar a 
faixa minha, então eu não vejo irregularidade nenhuma, é um evento que divulga a 
cidade, na sexta-feira a noite o pessoal com chuva, arquibancada cheia, dançando na 
chuva, estava o musical Anjos do Angar, no sábado também com o grupo Herança e 
ontem lotou, isso é bom para a cidade, isso movimenta Carazinho e a região, e as 
pessoas que foram nesse rodeio ficaram maravilhadas, então a idéia é trazer 
anualmente esse rodeio a Carazinho, fixar a cidade com um evento forte, como esta 
retornando o ano que vem a Seara do município de Carazinho, a gente vê outras 
cidades como Santa Cruz do Sul, que incentiva a Stokcar, você pega aqui Guaporé, 
que vem a corrida de caminhões, então Carazinho também merece, pelo 
entroncamento rodoviário que se encontra, ter um grande evento ai, então quero deixar 
aos colegas vereadores  o meu pedido, a minha solicitação que o fato ocorrido foi isso, 
foi entregue para o prefeito os ingressos, não para o vereador, e ele distribuiu conforme 
a necessidade que ele achava, meu muito obrigado, espero contar com o voto de 
vocês; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação o requerimento nº 11 que cria a CPI, vereadores favoráveis; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; para justificativa, eu gostaria de me abster de votar esse 
requerimento, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado o requerimento seis 
a dois e uma abstenção, Senhora Secretária proceda a leitura do projeto de resolução; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Resolução 01/2009 cria Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Autoria Mesa Diretora. Fica criada a Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar o Vereador Rudinei Brombilla de suposta irregularidade e 
ou improbidade no rodeio promovido pelo município de Carazinho nos dias 26 a 29 de 
novembro de 2009 – Rodeio Cezar Paraná, tendo indícios de distribuição gratuita de 
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ingressos, bem como promoção pessoal. A comissão será composta pelos seguintes 
vereadores: Vereador Gilnei Jarré – presidente, Vereador Eugênio Grandó – relator, 
Vereador Felipe Sálvia – membro. A comissão terá o prazo de cinco dias para instalar-
se e iniciar os trabalhos. A comissão terá o prazo de sessenta dias para o término dos 
trabalhos. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Leandro 
Adams – Presidente; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu queria deixar registrado que o líder 
da bancada do PTB gostaria de fazer parte dessa comissão, e que não é o Vereador 
Grandó  o líder, o líder sou eu e eu não fui consultado para inclusão do nome dele 
nessa comissão, então eu gostaria que vossa excelência respeitasse pelo menos, me 
perguntar, pode ser autonomia de vossa excelência, mas eu gostaria de ser respeitado 
como líder da bancada do PTB, e farei uma carta ao meu presidente do meu partido 
porque ai esta havendo uma ingerência de poder, o Vereador Grandó é apenas 
vereador, e o líder da bancada sou eu hoje; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura, a decisão é meramente do presidente, e como o senhor 
estava sendo cotado para ser autor do requerimento, e o autor não podia fazer parte da 
comissão; Vereador Paulino de Moura; o senhor me perdoa, eu nunca disse a vossa 
excelência que eu  ia assinar esse requerimento, eu disse que poderia votar favorável, 
mas depois desse ensaio que teve aqui, eu votei contrário, não, me abstive de votar, eu 
nunca disse a vossa excelência, o senhor pode me confirmar que eu iria assinar esse 
requerimento, o senhor me perdoa, eu assumi um compromisso com vereadores aqui, e 
eu iria votar favorável, mas depois do ensaio que teve aqui e sugeri aos vereadores que 
incluíssem o nome do Grandó nesse pedido e não foi aceito, eu me abstive de votar, 
mas o Grandó não pode ser indicado e eu gostaria que a consultoria jurídica dissesse, 
tem que passar pelo líder da bancada, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; eu confirmo que realmente vossa excelência não confirmou que assinaria, e eu 
consulto o jurídico da casa se eu devo alterar essa comissão, interrompemos por cinco 
minutos os trabalhos para o jurídico estudar ocaso; (intervalo); reiniciamos os trabalhos, 
conforme parecer jurídico a decisão é dessa presidência, e conforme acordo com os 
lideres de bancada a comissão será formada da seguinte forma: Vereador Gilnei Jarré – 
Presidente, Vereadora Sandra Citolin – relatora e Vereador Felipe Sálvia – membro, 
esta em discussão a resolução, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, ficou aprovado então a resolução seis a três, moções, convido a Senhora 
Secretária para fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 10 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 11 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 12 Vereador Paulino de Moura – PTB; 
nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 14 Vereador Estevão De Loreno - PP; nº 15 
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Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 16 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 17 Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; nº 18 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 19 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 20 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir, 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico que esta nos prestigiando hoje, fiz uma moção parabenizando o 
conselho municipal dos direitos da pessoa portadora de deficiência, justamente para 
chamar a atenção da comunidade e ficar registrado nos anais da casa porque toda 
moção fica registrada para sempre nos anais da casa, para nos alertarmos e alertarmos 
toda comunidade dos direitos dos portadores de deficiências, a nossa cidade ela esta 
falando muito em questão de verba sobre mobilidade, mobilidade financeira, entendo 
que mobilidade é também o ir e vir com segurança, o ir e vir com direitos preservados, e 
quando a gente vê um cadeirante atravessando a rua, andando nas calçadas, tendo 
que sair muitas vezes da calçada para andar literalmente na rua com a sua cadeira, a 
gente vê assim que poucas são as pessoas que tem esse olhar para o direito que toda 
pessoa, não só o deficiente, mas principalmente o deficiente tem, de transitar 
livremente pela nossa cidade, quando a gente observa que nós temos somente um 
orelhão na praça para o cadeirante, quer dizer, ele esta colocado mais baixo, para que 
o cadeirante possa usar um telefone publico em caso de necessidade, nós também 
entendemos que há falta de mobilidade, quando nós percorremos a avenida e pessoas 
que a gente conhece que tem dificuldade visual, que tem deficiência visual, que deveria 
ter, pelo menos, em algum espaço, um sinal sonoro para que esse deficiente visual 
pudesse ver quando ele pode passar, nós também falamos em mobilidade, então o 
nosso município com certeza ele tem que ter presente todos os direitos que as pessoas 
têm, e principalmente os direitos das pessoas portadoras de deficiência, quando busca 
atendimento, quando busca um jeito de tratar a sua vida, não é só lá por uma certa 
idade que recebe uma aposentadoria da previdência, o portador de deficiência ele não 
deve servir como objeto de piedade nossa, ou alguém estar achando que ao auxiliar 
uma pessoa idosa,  um deficiente físico, auxiliar atravessar uma rua, que esta sendo 
caridoso, esta sendo solidário, ele esta sim sendo caridoso e solidário mas porque não 
existe um olhar sobre os direitos dessas pessoas, também fiz uma moção a uma 
pessoa conhecida da comunidade Vera Pedroso, trabalhou por muitos anos no banco 
Bradesco, foi colega do meu marido, convivemos muito tempo e ela foi uma pessoa 
prestativa, uma pessoa competente, depois trabalhou por algum tempo na Unimed e 
adoeceu, e a doença a venceu, mas sempre foi uma pessoa lutadora, uma pessoa 
batalhadora, que no espaço como prestadora de serviços sempre atendeu bem um 
cliente, sempre atendeu com carinho  e com atenção, então uma moção vai para os 
familiares da vera, e dizer que a Vera, muitas pessoas, quando ela faleceu comentaram 
sorte a pessoa dela, sobre os lugares em que ela trabalhou, e realmente trouxe uma 
consternação às pessoas que a conheciam, e sabemos também, que há doenças que 
são cruéis, que a pessoa luta, luta e finalmente, quem sabe, ela sai vencedora, quem 
sabe não foi ela a pessoa que saiu vencedora, porque ela ficou um longo tempo 
enferma, lutando contra a doença com o apoio dos familiares e dos amigos, também 
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outra moção, foi com muito orgulho que nós vimos formar-se a primeira rede auxiliada 
pelo secretário do SEDAE, Marcio Biolchi, que trouxe todo empenho, todo incentivo, 
juntamente com a Unijui, para formar a rede Nácar, a rede de oficinas mecânicas, junto 
com a moveleira, que também esta formada no nosso município, o que nós queremos é 
desenvolvimento, e a gente sabe que quando a gente trabalha unido,quando agente 
trabalha juntos por um objetivo, e num foco principal, as coisas são mais fáceis de 
acontecer, as dificuldades existem para quem é individualista, para quem não conta 
com o outro, ou quando há um festival de vaidades muito grande, e eu quero acreditar 
que nesta câmara de vereadores, com os dez vereadores aqui presentes, quando a 
gente sente que cada um esta empenhado com alguma causa, são a presença dos dez, 
o voto dos dez, a decisão dos dez, que leva a esse entendimento, então eu também 
cumprimento a comunidade, cumprimento aos ouvintes, por compreender que nós 
estamos tentando fazer uma nova legislatura, com desafios, com discussões, mas 
discussões sadias, desafios positivos, e com certeza a comunidade sairá ganhando 
isso a qualquer momento; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, colega Sandra que falou a respeito 
da Vera, eu fiz uma moção encaminhada para a Dona Jussara Biazus presidente da 
Liga feminina de combate ao câncer, que trabalha em Carazinho, é um trabalho sem 
remuneração, é um trabalho que as pessoas se dedicam, aqueles portadores que 
infelizmente, que nem a Vera que acabou falecendo, e que precisam de apoio, ou seja 
de medicamento, ou seja de alguma passagem, alguma coisa, alguma estadia, que a 
liga feminina esta sempre ai para ajudar, o que a Sandra acabou de conversar, eu 
também fiz um entendimento com relação a isso Sandra, a gente possa entrar em 
contato com a rede Sarah, assim por causa dos deficientes físicos, que a gente em 
Brasília consiga um convenio com a rede Sarah, que a gente possa levar os deficientes 
que possam ser reabilitados, e que devem ser reabilitados na comunidade, então estou 
empenhando também para conseguir esse tipo de convenio; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura: Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que ainda permanecem no 
estabelecimento da casa, entrei com uma moção a Ana Paula Caimi, que hoje assume 
os trabalhos na justiça eleitoral do nosso município como juíza na parte de legislação 
eleitoral, então eu acho que o Dr. Orlando Fachini Neto fez um belo trabalho, agora a 
Drª Juíza Ana poderá um trabalho tão bom e tão diferente na frente do nosso fórum 
eleitoral, agora esta vindo o titulo digital, onde nós vamos com nosso polegar vamos 
poder votar, então eu acho muito interessante, e Senhor Presidente, eu queria só dar 
uma pincelada que eu me esqueci, referente a um requerimento do Vereador Felipe 
Sálvia, do Vereador Paulino de Moura e do Vereador Erlei Vieira, e agora a Sandra e o 
Vereador Elbio Esteve se reportam na possibilidade de a gente conveniar, procurar o 
Sarah Kubitschek, para que possamos fazer aqui no município de Carazinho um 
convenio voltado ao atendimento de pessoas que sofrem acidentes e tem lesões onde 
precisam um tratamento mais alongado, que nós entramos com um requerimento para 
que o senhor determine a uma comissão de vereadores que possam ir a Brasília, lá 
confirmar as emendas dos deputados federais, eu vou dizer mais uma vez e quero que 
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a imprensa noticie isso, se nós não irmos a Brasília para reformar uma situação que 
existiu voluntariamente ou involuntariamente, que é nós estarmos no cadin, e as 
emendas não estarem sendo empenhadas, os deputados vão dar para outros 
municípios, daí vocês vão dizer o seguinte, porque vocês não ligam? Muitas vezes é 
mais fácil dizer um não para um vereador a dois mil quilômetros de Brasília, do que 
você dizer um sim a poucos metros um do outro, então estou alertando essa casa, nós 
não podemos perder os recursos empenhados por diversos deputados do PSDB, do 
PP, do PTB, do PDT, do PMDB, o Deputado Oswaldo Biolchi, nós temos que ir lá sim 
dizer a eles, houve, é melhor você dizer a verdade do que você falar por telefone, 
houve um erro administrativo o qual nós, a casa, a câmara, consertou esse erro, e ai 
nós estamos aqui para implorá-los, para pedi-los, que vocês não deixem de emendar 
até dia 31 de dezembro as verbas para o município de Carazinho, porque o município 
de Carazinho não é meu, não é do Leandro, não é do Gilnei, não é do Felipe, e sim da 
comunidade, se nós perdermos em torno de quatro milhões de reais, quatro milhões de 
reais por nós não irmos até lá, eu acho que a comunidade e o povo perde com isso, e 
estou pedindo que a imprensa noticie isso, diga isso, olha, houve já uma votação pela 
câmara, a câmara aprovou, essa câmara é conduzida pelo presidente Leandro, fez uma 
economia de 30%, essa câmara esta enxuta, e se nós perdemos esse recurso, estou 
falando com propriedade, pode sim os deputados dizer um não via telefone, mas onde 
vai uma comissão designada pelo presidente da casa, seja ela de um vereador de cada 
partido, seja ela de quem ele entender, ir lá em Brasília de gabinete em gabinete, dizer 
olha, nós estamos aqui, humildemente, erramos, estávamos com nosso no Cadin, não 
estamos mais, esta aprovado, já esta autorizado, o Vereador Leandro Adams esteve 
em Brasília, o secretário lá autorizou a fazer o encontro de contas, já foi votado, então 
estou alertando a câmara, estou alertando a  população que aqui esta, porque depois 
eles vão cobrar as trezentas vagas do pro jovem, vão cobrar um milhão e duzentos 
para a creche, vão cobrar o cento e cinquenta do Busato, vão cobrar o cento e 
cinquenta do Zambiasi, e daí não quero ser eu o culpado disso não ter sido 
empenhado, obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, projetos, 
proceda a leitura do numero, autor e ementa dos projetos, bem como parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Relatório nº 
011/09. Autor: Legislativo Municipal. Ementa: Relatório de execução orçamentária 
OUTUBRO/2009. Foi encaminhado o presente relatório de execução orçamentária: 
Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativa 
ao mês de Outubro de 2009, para a Comissão de Controle Financeiro e Orçamentário. 
Após análise do referido relatório, esta comissão conclui que o mesmo está em 
conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário 
desta Casa a aprovação deste parecer; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do relatório do orçamento 
nº 11, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
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todos, Senhora Secretária proceda a leitura do seguinte projeto; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin;  Projeto de Lei nº 175/09. Autor: Executivo Municipal; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Senhora Secretária, antes do seguinte 
projeto esta em discussão o relatório com o parecer já aprovado, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, agora si, proceda a leitura do 
seguinte projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 175/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Micro empreendedor Individual. 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, 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 Ordem Econômica e Social; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin;  Projeto de Lei nº 175/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Micro empreendedor Individual. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres 
já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, 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 07 de dezembro de 2009 às 18: 45 horas.  
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