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Ata da Reunião Ordinária do dia 14 de dezembro de 2009.............Ata 59 
 
 

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 14 de dezembro de 2009, convido o Vereador Estevão 
De Loreno  para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); esta em apreciação a ata da reunião 
extraordinária do dia 02 de dezembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião 
extraordinária do dia 02 de dezembro de 2009, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos os presentes, esta em apreciação 
a ata da reunião ordinária do dia 07 de dezembro de 2009, esta em discussão a ata 
da reunião ordinária do dia 07 de dezembro 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; Of. CPI 001/2009. Carazinho, 03 de dezembro de 2009. 
Assunto: Comunicado de Instalação de CPI. Exmo. Senhor Presidente: 
Comunicamos a vossa excelência que na data de hoje, às 14h, na sala de reuniões 
da Câmara Municipal de Carazinho, foi instalada a Comissão Parlamentar de 
Inquérito nº. 001/2009, nomeada pela resolução nº. 306/2009, atendendo ao 
requerimento nº. 2887/533/09, aprovado pelo plenário desta casa, 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 em vista indícios de distribuição gratuita de ingressos, 
bem como promoção pessoal. Ficaram nomeados, conforme a referida resolução, o 
Vereador Gilnei Jarré como presidente, a Vereadora Sandra Citolin como relatora e o 
Vereador Felipe Sálvia como membro. Atenciosamente. Vereador Gilnei Jarré. 
Presidente da Comissão Parlamentar de inquérito. A sua excelência o Senhor 
Vereador Leandro Adams Presidente da Câmara Municipal de Carazinho. 
RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA. Dias 08 a 10 de dezembro de 2009. 
Vereadores: Felipe Sálvia & Paulino Moura. OSVALDO BIOLCHI – estivemos no 
Gabinete onde reivindicamos emendas parlamentares para Carazinho, disse 
empenhar-se, mas alega que por ter assumido mandato em decorrência do ano as 
emendas não ficaram com ele, ele encaminhou três projetos para nossa cidade, 
sendo: Criação de oficinas para o desenvolvimento individual R$114.034,80; Inclusão 
Digital Itinerante R$247.940,00 e Projeto SMEC idiomas R$101.437,21; JOSÉ 
OTAVIO GERMANO – o qual viajou conosco de Porto Alegre a Brasília e pela 
fatalidade do destino perdeu-se num acidente seu assessor parlamentar de mais de 
40 anos junto a ele, e ele voltou pro Rio Grande do Sul, mas confirmou recurso na 
ordem de 200 mil através do Rudi, Felipe e Paulino, na viagem anterior realizada; 
POMPEO DE MATTOS – solicitamos a este Deputado para se empenhar em 
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viabilizar recurso para Carazinho, o assessor parlamentar Edison Rosa da Silveira do 
Deputado informou que não havia direcionado essas emendas; AFONSO HANN – lá 
solicitamos emenda do Vereador Estevão De Loreno na ordem de 200 mil reais 
aonde o Deputado juntamente com o Prefeito Aylton se comprometeu em liberar o 
recurso para este ano ainda; LUIZ CARLOS BUSATO - acompanhados do Prefeito 
Aylton, do próprio Deputado recebemos a noticia que os recursos para o Município 
de Carazinho, no valor de 150 mil para infra-estrutura estava liberado e empenhado, 
também 300 cursos do pro jovem pra jovens entre 16 a 29 anos, no valor de 600 
reais por jovem, este recurso já esta conveniado com a Secretaria Estadual de 
Educação que fará uma pesquisa para levantar as necessidades que Carazinho 
precisa e logo após serão feitas as inscrições, também questionado que foi o 
deputado e o seu assessor Rodrigo referente ao projeto de creche pela dificuldade 
documental que existia ainda não havia sido liberado, dia 10 foi liberada 06 creches 
para o Estado, e confirmou de que fará todo empenho para liberar a creche até o 
final do ano através da Caixa Federal, não obtendo êxito, o recurso será liberado até 
março de 2010, teve a participação na reunião do Prefeito Municipal Aylton, o 
Deputado colocou-se a disposição do Município para qualquer necessidade. 
Também deixou claro que esse recurso esta empenhado para infra-estrutura urbana 
que havia sido disponibilizado par o Albergue Professora Odila Fratini; SENADOR 
SÉRGIO ZAMBIASI – o qual também disponibilizou 150 mil para Carazinho, recurso 
este já esta empenhado via Ministério do Turismo para o cercamento do parque João 
Alberto Xavier da Cruz, mas também este recurso é um dos recursos comprometido 
para o albergue professora Odila; CLAUDIO DIAS – o qual fomos solicitar a pedido 
do Vereador Gilnei Jarré para o deputado se empenhar em colocar recurso no 
Município de Carazinho, foi dito de que teria uma emenda de 100 mil reais para 
Carazinho, mas o Deputado esta encontrando dificuldades de empenho, pois o 
mesmo não tinha trânsito junto ao Governo Federal (oposição), mas que esta 
tentando viabilizar este apoio a pedido do Vereador Jarré; O saldo positivo desta 
viagem foi que recursos confirmados e empenhados para Carazinho são no valor de 
800 mil reais, recursos estes vindos dos seguintes Deputados e Senador: Luiz Carlos 
Busato (450), Senador Sérgio Zambiasi (150), José Otávio Germano (200). 
Solicitamos ainda seja lido em plenário. É o RELATÓRIO. Vereador Felipe Sálvia -  
PDT, Vereador Paulino de Moura - PTB; Vereador Paulino de Moura; questão de 
ordem, Senhor Presidente só para que pudesse ficar registrado nos anais da casa, 
como esta no relatório o Deputado Afonso Hann, tinha se comprometido em liberar 
esse recurso, e ele mandou um oficio dizendo que esse recurso já esta empenhado e 
já esta disponível ao prefeito, então quer dizer, também eu gostaria que focasse 
expressado na casa que o deputado Afonso Hann também empenhou e já colocou a 
disponibilidade do município esse valor de duzentos mil reais, então na verdade foi 
um milhão de reais conquistado para o município de Carazinho, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; será registrado vereador; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Expediente 14 de Dezembro de 2009. Convite da 
Associação de Artesãos de Carazinho, para lançamento da Rede ARTEC a realizar-
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se dia 18/12. Convite da Administração Municipal e Poder Legislativo de Não-Me-
Toque, para participar da Sessão Solene a realizar-se dia 11/12. Of. da ACIC, 
encaminhando cópia da correspondência recebida, do Superintendente da Policia 
Rodoviária Federal do RS, referente à transformação do Posto da PRF de Carazinho 
em Delegacia, entre outros assuntos. Recebimento de Cartão de Natal e Final de 
Ano da ASCAMAJA. Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano da CFC Weber. 
Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano da EMEI Kênia Setti. Recebimento 
de Cartão de Natal e Final de Ano da EMEF Rufino Leal. Recebimento de Cartão de 
Natal e Final de Ano da EMEI Esperança. Recebimento de Cartão de Natal e Final 
de Ano do Deputado Estadual Gilmar Sossela. Recebimento de Cartão de Natal e 
Final de Ano da EEEF Princesa Isabel. Recebimento de Cartão de Natal e Final de 
Ano do Tribunal de Contas do RS. Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano 
do Deputado Estadual Adroaldo Loureiro. Recebimento de Cartão de Natal e Final de 
Ano de Everton Borges, gerente da AC Carazinho. Telegrama do Ministério da 
educação, informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 689.001,74. 
Carta 1355/09 da ALL – América Latina Logística Malha Sul S/A, em resposta a OD 
3.395/09. Convite da do Colégio Nossa Senhora da Glória, para a formatura da 8° 
série, a realizar-se dia 17/12. Convite da Igreja adventista do Sétimo Dia de 
Carazinho, para participar do Mutirão de Natal a se realizar dia 12/12. Of. 120/09 do 
PREVICARAZINHO, informando a indicação de Ahmad Issa Araújo Rahmann, como 
titular e Viviane Menezes, como suplente, do Conselho Deliberativo do 
Previcarazinho gestão 2010/2011. Comunicado do Ministério da Educação, 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 2.894,40. Of. 296/09 de 
autoria do Executivo Municipal, em resposta a OP 259/09. Of. 297/09 de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta a OP 264/09. Of. 298/09 de autoria do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 258/09. Of. 302/09 do Deputado João Fischer, em 
resposta a OD 3.801/09. Of. 305/09 do Deputado João Fischer, em resposta a OD 
3.708/09. Of. 312/09 do Deputado João Fischer, em resposta a OD 3.720/09. Convite 
do Sindicato Rural de Carazinho, para participar do jantar de comemoração dos 40 
anos. Of. do Capsem, encaminhando toda a documentação protocolada no 
Executivo, solicitando encaminhamento das devidas alterações ao projeto de Lei n° 
161/2009, que tramita nesta casa. Projeto de Lei Legislativo n° 070/09, de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré, o qual Dá denominação a Rua do Residencial Cantares. 
Projeto de Lei Legislativo n° 071/09, de autoria do Vereador Felipe Sálvia, o qual 
Autoriza o Poder Executivo a distribuir gratuitamente fraldas nas Maternidades do 
município que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Projeto de 
Lei n° 182/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Declara situação de 
emergência e contrata emergencialmente servidores. Projeto de Lei n° 183/09 de 
autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova redação ao Artigo 5° da Lei Municipal 
n° 7.027/09, a qual autoriza doação de área à Empresa Alexandre Augusto Graeff. 
Projeto de Lei n° 184/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Declara de 
utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social da Região do 
Planalto Médio - ADES. Projeto de Lei n° 185/09 de autoria do Executivo municipal, o 
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qual altera metas nas Leis Municipais n° 6.256/06 - PPA 2006/2009 e n° 6.859 - 
LDO/2009. Projeto de Lei Complementar n° 003/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual Altera a redação do § 2° do art. 3° e os valores das multas previstas 
no Código de Posturas do Município de Carazinho - Lei Complementar n° 03/85 e 
Revoga a LC 25/96. Projeto de Lei Complementar n° 004/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual Revoga o § 1° do art. 167 da Lei Complementar n° 
110/06, a qual aprova o Código Tributário do Município de Carazinho. Projeto de Lei 
Legislativo n° 072/09, de autoria do Vereador Erlei Vieira, o qual Institui no município 
de Carazinho a Semana de Combate ao uso de Drogas e dá outras providências. 
Projeto de Resolução n° 008/09 de autoria dos Vereadores Gilnei Jarré, Élbio Esteve, 
Leandro Adams e Erlei Vieira, o qual Inclui o §5°, no artigo 140 da Resolução 
257/2003 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho;  
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das 
indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 2988/1776/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao mesmo 
que determine ao setor responsável seja incluído no cronograma de obras seja 
realizado o patrolamento e cascalhamento da RUA MANOEL FRANCISCO NOTARI, 
no bairro Dileta, eis que recebemos solicitação de morador informando de que a 
mencionada via pública necessita de melhorias em virtude das fortes chuvas 
ocorridas nos últimos tempos, abriram-se muitas valas necessitando de atenção por 
parte da administração municipal, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2989/1777/09, 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o setor competente realize a 
pintura na faixa de segurança localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em 
frente à IGREJA BATISTA NACIONAL, nº. 3914, eis que a demarcada já não pode 
ser visualizada, permitindo que os motoristas passem despercebidos da sinalização 
e da travessia de pedestres, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2990/1778/09, ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente seja 
realizada a roçada e capina na área verde localizada na RUA MANOEL FRANCISCO 
NOTARI, no Bairro DILETA, nas proximidades do nº. 140, eis que recebemos 
reclamações via telefone dos moradores que em virtude da alta vegetação há no 
local ploriferação de ratos, cobras, escorpiões, entre outros que acabam causando 
transtornos aos moradores das redondezas, para tanto os moradores pedem 
providências, Vereador Paulino de Moura – PTB ; 2991/1779/09, Solicitando que 
determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes na Rua Augusto 
Francisco Dhiel , Bairro Medianeira, a referida rua encontra-se em péssimo estado 
de conservação, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2992/1780/09, Solicitando que 
determine ao setor competente para que realize uma operação tapa buraco na rua 
Ozilio Zolet,  Bairro Princesa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2993/1781/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize  a canalização da 
rede de esgoto   da  rua  Dejanira Kochemborger, Bairro Oriental, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 2994/1782/09, REITERANDO DIVERSAS SOLICITAÇÕES para que 
o Executivo MUNICIPAL, determine ao setor competente a limpeza e o fechamento 
do terreno (área verde)  e colocação de placas de proibição   na rua Agnelo Senger, 
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Bairro Oriental, que atualmente serve de lixão, causando muitos transtornos aos 
moradores da referida rua, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2995/1783/09, Solicita 
para o setor competente que realize a retirada de entulhos verdes depositados na 
Rua Cristóvão Colombo em frente ao n° 43. Solicitação dos moradores, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2996/1784/09, Solicita para o setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na Rua Silveira Martins em frente aos n° 469 
e 540 no bairro Santo Antônio, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2997/1785/09, 
Solicitando que seja providenciado a capina dos canteiros centrais da Rua Marechal 
Floriano no bairro Centro, pois o mato está tomando conta dos canteiros, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2998/1786/09, Solicita para o setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na Rua Duque de Caxias em frente ao n° 
205 no bairro São Pedro, pois está causando transtornos. Solicitação dos moradores, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2999/1787/09, Solicita para o setor competente que 
realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Dom Pedro II em frente aos 
n°(s) 249 e 289 no bairro Santo Antônio, pois está causando transtornos. Solicitação 
dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 3000/1788/09, Solicitando que seja 
providenciado com a maior brevidade possível a capina e limpeza dos canteiros 
centrais da Rua Silva Jardim em toda sua extensão, pois a referida via está em 
estado de abandono. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
3001/1789/09, encaminhando solicitação ao executivo municipal, que providencie 
junto ao conselho municipal de transito, a troca imediata da parada de ônibus 
localizada em frente à estação rodoviária para a rua lateral da estação, com acesso a 
Rua Santiago Matiotti, com a parada na rua Pe. Luiz Guanella, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Eugênio Grandó – PTB, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 3002/1790/09, Projeto de Lei – Indicativo: “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do Executivo Municipal firmar convênio com o Estado do RS, para disponibilizar e 
divulgar no âmbito do município de Carazinho o Sistema Emprega Rio Grande do 
Sul, e dá outras providências”, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3003/1791/09, 
Reiterando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que determine ao setor 
competente fechar uma vala aberta na Rua Riachuelo frente ao nº. 229, localizada no 
Bairro Aurora. Tendo em vista o perigo que os moradores correm, podendo cair  
sobre a mesma, principalmente as crianças que ali residem. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3004/1792/09, Solicita ao Executivo 
Municipal com URGÊNCIA, que determine ao setor competente trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Negrinho do Pastoreio, 
localizada no Bairro Floresta/Brandina. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 3005/1793/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, trabalho de recolhimento de entulhos verdes 
deixados em cima do canteiro central e roçadas de matos e inços, ao longo da 
extensão da Rua Marcílio Dias, localizada no Bairro Santo Antonio. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3006/1794/09, Solicitamos ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente a realização de uma 
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operação tapa buracos em um pequeno trecho de asfalto na Rua Pernambuco, um 
pouco antes da esquina com a Rua Diamantino Tombini, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 3007/1795/09, Solicitamos ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente a realização de  IMEDIATOS trabalhos de recuperação do asfalto da 
Rua Diamantino Tombini, no Bairro Oriental, pois a referida via que dá acesso ao 
Campus da UPF encontra-se em com muitos buracos, dificultando o trânsito de 
veículos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 3008/1796/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, trabalhos de melhorias e recuperação 
da parada de ônibus localizada aproximadamente na metade da Rua Itaqui,  no 
Bairro Floresta. Tendo em vista, a mesma está caindo e colocando em risco a 
segurança dos usuários do transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
3009/1797/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, trabalhos de limpeza, corte de matos, inços  e colocar uma placa de 
proibido colocar lixo no local, na área da parada de ônibus localizada no início da 
Rua Miguel Bueno no Bairro Floresta. Solicitação dos usuários do transporte coletivo, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3010/1798/09, Reitera ao Executivo que 
determine ao setor competente para que faça o reparo do asfalto na Avenida Irineu 
Vicente Matheus próximo ao CTG. Alfredo D’Amore, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 3011/1799/09, Reitera ao Executivo Municipal a restauração da quadra de 
esportes de areia do Bairro Sommer (Profi Lurb), bem como a reposição de areia da 
referida quadra, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 3012/1800/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue a pintura das 
faixas de seguranças, que se encontram mal sinalizadas devido a ação do tempo, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 3013/1801/09, Solicitando ao setor competente a 
instalação de lixeiras comunitárias no  bairro Fey, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
3014/1802/09, Solicitando ao setor competente que faça o levantamento para  a 
pavimentação nas ruas Porto Alegre, Tapera e Victor Graeff bairro Fey, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 3015/1803/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que efetue 
serviços de melhoria na rua Ipiranga em frente à residência de numero 821. Devido 
ao buraco existente morador não tem acesso a sua garagem e providenciar uma vala 
e colocação de tubo, para escoamento da água da chuva, Vereador Eugênio Grandó 
– PTB; 3016/1804/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos com URGÊNCIA em toda a Avenida São Bento, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 3017/1805/09, Para que determine a Secretaria de Obras 
que seja refeita uma rampa de acesso na Avenida Flores da Cunha, esquina com rua 
Polidoro Albuquerque, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3018/1806/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Fernandes 
Viera, esquina com Avenida São Bento, até a proximidade com esquina da Rua Rio 
Branco, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3019/1807/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeita uma rampa de acesso na Avenida Flores da 
Cunha, esquina com rua General Sampaio, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
3020/1808/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeita parte da 
calçada próxima aos Camelôs, onde situava-se a antiga parada de ônibus, na 
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Avenida Flores da Cunha, Vereador Estevão De Loreno PP; 3021/1809/09, 
solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente que seja feita 
uma operação tapa buracos no asfalto que liga Carazinho à Xadrez, em frente à 
empresa Ghial, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 3022/1810/09, solicitando ao 
executivo municipal que determine ao setor competente para que seja feita uma 
operação tapa buracos na rua Egidio Antonio Endler no Distrito Industrial Carlos 
Augusto Fritz, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 3023/541/09, oficio ao 
Comandante da Brigada Militar do nosso Município MAJOR PEDRO WILSON 
FERREIRA PACHECO reivindicando ao mesmo a pedido das empresas localizadas 
junto a RUA VENÂNCIO AIRES, no Centro da Cidade, nas imediações da PRAÇA 
PAUL HARRIS, para que a Brigada Militar se faça presente para inibir a ação de 
vândalos e assaltantes que nos últimos dias adentraram na farmácia, deixando todos 
amedrontados em virtude de que tal ação aconteceu em dois dias seguidos, motivo 
pelo qual encaminhamos solicitação que recebemos nesta Casa para policiamento 
intensivo junto aquela Praça, Vereador Paulino de Moura – PTB; 3024/542/09, 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 com MÁXIMA URGÊNCIA possível (correios e e-mail) ao 
Presidente da Assembléia Legislativa, aos Líderes de Bancada na Assembléia, ao 
Presidente da Comissão de Educação da Assembléia, Deputado Mano Changes, ao 
Chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, a Secretária Geral de Governo, Sra. Ana Pellini, 
ao Secretário de Educação do Estado, Sr. Ervino Deon, ao Secretario de 
Planejamento, Sr. Mateus Bandeira, solicitando que não sejam medidos esforços no 
sentido de evitar a paralisação do Magistério Gaúcho. Esperamos um mínimo de 
sensatez por parte das autoridades gaúchas ligadas a esta classe de trabalhadores 
do estado, afinal, quem pode saber o que é melhor para a classe senão os próprios 
professores representados pela sua entidade sindical?  Pelo que tomamos 
conhecimento através da imprensa, e por declaração dos próprios professores, a 
categoria prefere que o governo retire o projeto, pois na atual conjuntura, entendem 
que é melhor deixar a situação dos professores como está. Há muito tempo o estado 
vem passando por uma situação delicada neste sentido, mas de forma alguma 
podemos condenar nossos professores a uma decisão que segundo eles, com a 
aprovação destes projetos irá prejudicar ainda mais a categoria, pois retiram 
conquistas históricas dos servidores, como a licença-prêmio e os triênios, além de 
atacar o reajuste de R$ 1,5 mil para os professores com 40 horas semanais e as 
promoções por mérito. Depois de tudo o que vem ocorrendo no cenário político 
gaúcho, todos os escândalos envolvendo o atual governo do estado, é lamentável 
que estejamos encerrando o ano desta forma, numa situação que não atinge apenas 
uma categoria de trabalhadores, mas milhares de crianças, pais, ou seja, toda a 
comunidade escolar, que sofre e também é atingida pelos açoites contra o magistério 
gaúcho. Esperamos encontrar em Vossas Senhorias, um mínimo de sensibilidade 
para que esta questão seja resolvida com sabedoria, evitando ainda mais desgastes, 
afinal as coisas não precisam e não podem ser resolvidas assim, dando “murro em 
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ponta de faca”. Com diálogo certamente se chegará a um acordo, o que não pode é 
a situação continuar como está, onde um lado quer medir forças com o outro, pois 
quem mais perde com isso são os alunos. De forma alguma somos favoráveis a 
“greve”, por isso acreditamos que o melhor para o momento seria propor ao governo 
a retirada dos projetos, já que é simplesmente isso que os professores estão 
pedindo, evitando assim que também outras categorias atingidas com tais propostas 
entrem em greve também, como é o caso da Brigada Militar e Policia Civil, o que 
certamente evidenciaria um caos total no estado. PS. Com cópia ao CPERGS – 
Sindicato, a 39ª Coordenadoria Regional de Educação e a direção de todas as 
Escolas Estaduais do município, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 3025/543/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em 
plenário e registrado em Ata seja oficiado aos familiares da Sra. ONÉLIA TESSER, 
votos de profundo pesar pela perda irreparável, que ocorreu dia 12.12.09. A todos os 
familiares da inesquecível ONÉLIA TESSER os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3026/544/09, A Vereadora abaixo 
subscrita requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção de Carazinho, manifestando nosso total apoio a 
Campanha “Licença Maternidade: 06 meses é Melhor.” Somos totalmente favoráveis 
da Campanha lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, uma proposta para Projeto de Lei pela prorrogação da 
licença-maternidade de 04 (quatro) meses para 06 (seis) meses. Uma proposta que 
atualmente, a licença maternidade já pode ser estendida para 06 (seis) meses, no 
caso das empresas que aderirem ao Programa Empresa Cidadã, criado pela Lei 
Federal 11.770/2008, a qual prevê incentivos fiscais às organizações que aceitarem 
prorrogar a licença das mães para seis meses. Nesse período, a trabalhadora poderá 
ficar com seu filho, continuando a receber o salário, com o emprego garantido. A 
licença-maternidade de 06 (meses) diminuirá gastos com internações hospitalares, 
porque as crianças  adoecerão menos. O fortalecimento da ligação carinhosa entre 
mães e filhos também evita maus-tratos. Toda a sociedade vai se beneficiar. Neste 
contexto o apoio à campanha é fundamental, a qual o afeto materno é insubstituível, 
assim como o do pai e o da família. O vínculo afetivo entre mãe e criança é 
construído e reforçado durante os 06 (seis) primeiros meses de vida. Essa intimidade 
é indispensável para que a criança cresça saudável, com equilíbrio e segurança, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3027/545/09, O vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e 
oficiado, a Brigada Militar de Carazinho na pessoa do Exmo. Major Pacheco para 
que seja reforçado o patrulhamento nas ruas Rio Branco, Santos Dumont e 
proximidades do Bairro Glória. Pois no último mês 7(sete) residências foram 
assaltadas nos arredores do bairro, sendo assim é de suma importância o reforço da 
segurança do local, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3028/546/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido 
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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 ALINE GISELE FLORIANO PASTORINI, transcorrido no último dia 13 
de dezembro.  “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; 3029/547/09, o vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em ata e oficiado votos de profundo pesar a família da senhora Aline 
Gisele Floriani Pastorini, pelo seu falecimento no dia 13 de dezembro de 2009, 
Vereador Leandro Adams – PT; 3030/548/09, o vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata e 
oficiado votos de profundo pesar a família do senhor Libertino Milani, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 12 de dezembro de 2009, Vereador Leandro Adams – 
PT; 3031/549/09, o vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que seja 
encaminhado oficio ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul, na rua 
Sete de Setembro, 388, em Porto Alegre, CEP 90010-190 e Ministério Público 
(procuradoria de prefeitos) em  Porto Alegre, com  endereço a Avenida Aureliano de 
Figueiredo Pinto, nº. 180, CEP 90050-190, para que tomem as devidas providencias 
no sentido de que o prefeito municipal cumpra a lei municipal nº. 6.001 de 23 de 
dezembro de 2003, tendo em vista a referida legislação exige que seja nomeado um 
biólogo para o cargo de diretor do meio ambiente, não sendo atendido pelo prefeito 
municipal, que nomeou servidor sem formação para tanto. Ressalta-se ainda que o 
cargo de diretor do meio ambiente, esta em desvio de função, uma vez que o 
servidor investido no cargo vem atuando na secretaria da educação desde de 1º de 
abril de 2009, totalmente desviado de sua finalidade, que é fazer políticas publicas 
voltadas ao meio ambiente. Requer ainda que o prefeito municipal Aylton Magalhães 
realize o ressarcimento ao erário publico do valor gasto com o referido diretor, já que 
não tem formação para exercer o cargo e vem atuando em desvio de função, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 3032/591/09, ofício ao Senhor NELSON 
ARIEL DE PAULA, enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO 
os nossos de CUMPRIMENTOS pelo mesmo ter sido eleito PRESIDENTE DA 
DIRETORIA DA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE BETEL de nossa Cidade, no 
último dia 05 de dezembro do corrente ano. Ainda desejar bom trabalho e estender 
cumprimentos a toda Nova Diretoria que ora assume para o exercício de 2010, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 3033/592/09, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho CUMPRIMENTANDO o Senhor EDIR CECCONELLO, eleito 
PRESIDENTE do CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, nó 
ultimo final de semana, para o biênio 2010/2012. PARABÉNS a toda nova diretoria 
que ora assume esta importante tarefa junto à comunidade carazinhense, recebem 
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as nossas felicitações e desejos de que consigam atingir suas metas frente a este 
importante Conselho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 3034/593/09, A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Economista e 
Supervisora de Unidades da Empresa TW Transportes na pessoa da jovem Giana 
Mores, parabenizando pelo recebimento da Menção Honrosa em Brasília pela 
monografia: “A corrupção no Brasil: um estudo sobre os possíveis determinantes 
econômicos, políticos e sociais, em um concurso de Monografias realizado pela 
Controladoria Geral da União.  Nossos parabéns, recebendo este reconhecimento de 
tamanha dimensão e representando o nosso Estado e a cidade de Carazinho no 
centro de discussões ao contribuir para o desenvolvimento do assunto no nosso 
país, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3035/594/09, 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 Comunitário Pró 
Segurança Pública de Carazinho  - CONSEPRO, parabenizando o Senhor 
Presidente Idir Ceconello, eleito novo presidente da entidade para o biênio 
2010/2012 na manhã do dia 12 de dezembro de 2009. Nossos parabéns a nova 
diretoria e demais gestores do conselho. E também parabenizamos o atual 
presidente do CONSEPRO, na pessoa do Sr. Renato Süss, pelo trabalho prestado e 
realizado frente à entidade na sua gestão, pelas ações e atividades  proporcionadas 
em prol da segurança pública da comunidade carazinhense. Desejamos sucesso a 
todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3036/595/09, A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato Rural 
de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Jânio Pacheco, parabenizando pelos 
40 anos de atividades da entidade no nosso município. Representando os produtores 
rurais perante autoridades administrativas, judiciais e demais órgãos dos Poderes 
Públicos em geral, firmando convenções e acordos coletivos de trabalho. Entidade 
com a missão de unir forças, promovendo a integração dos produtores rurais e a 
defesa dos interesses da classe, buscando o bem estar social, a preservação do 
meio ambiente e a manutenção da ordem constitucional, gerando emprego, renda e 
o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Nossos parabéns a toda diretoria, 
associados, ex-presidentes e demais colaboradores pelo trabalho e dedicação em 
prol do desenvolvimento do Sindicato Rural, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
3037/596/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Direção do Fórum (Foro), ao Ministério Público – Promotoria, a Justiça 
do Trabalho, a Defensoria Pública, a OAB/RS Subseção Carazinho e a Justiça 
Federal do nosso município, parabenizando pela passagem do Dia da Justiça, 
comemorado em 08 de dezembro de 2009. Data a qual teve sua primeira 
comemoração oficial, por iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros com a 
Lei 1.408, de 1951, que criou o feriado forense em todo o território nacional. O Poder 
Judiciário é um dos três poderes da República, junto ao Executivo e ao Legislativo. 
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Sua função é julgar a aplicação das leis em casos concretos e zelar pela observância 
delas, a fim de assegurar a soberania da Justiça e a realização dos direitos e 
deveres. Como resultado da influência romana sobre o Direito brasileiro, um dos 
símbolos mais comuns da Justiça em nosso país é a deusa Iustitia. Seus olhos 
vendados indicam que é preferível ouvir a ver e representam sua imparcialidade em 
relação às aparências e aos bens materiais. Nossos parabéns, nesta data 
cumprimento a todos pela passagem do Dia da Justiça, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 3038/597/09, 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 do Idoso de Carazinho - CMIC, parabenizando 
a Senhora Presidente Diolena Capitâneo, eleita nova presidente do Conselho 
Municipal do Idoso para a gestão 2010/2011. E também parabenizamos a ex-
presidente do Conselho Municipal do Idoso, na pessoa da Sra. Guiomar Nemecek 
Loss, pelo trabalho prestado frente ao conselho ao acompanhar, fiscalizar, zelar e 
avaliar a sua execução. Manifestando-se sobre as denúncias e queixas formuladas, 
encaminhando-as aos setores competentes e objetivando e definindo prioridades no 
aperfeiçoamento do Executivo e Legislativo Municipal referente à Política de 
Atendimento ao Idoso. Levando aos idosos diversas atividades e comemorações, 
contribuindo com a qualidade de vida, com muito amor, respeito e alegria a todos os 
participantes. 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; 3039/598/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de 
cumprimentos do Poder Legislativo de Carazinho a Jovem Amanda Lange Sálvia, 
que recentemente obteve sua aprovação no vestibular para Engenharia Ambiental. 
Queremos desta forma, prestar nossa homenagem, pois todo jovem merece nosso 
apoio e incentivo nesta ocasião tão especial que é o ingresso para a Universidade. 
Queremos desejar-lhe muito sucesso a partir de agora, pois você alcançou um 
grande feito em sua vida, um grande acontecimento que mudará de vez seu futuro, 
inicia agora uma nova caminhada, é o fim de longos dias de insônia, ansiedade e 
incerteza, e o início da preparação para uma carreira brilhante! Sua aprovação não 
foi por sorte, nem por acaso. É o resultado de muito esforço, empregado em sua 
busca incansável pela realização de um sonho. Após este, muitos outros virão, os 
quais temos certeza que serão igualmente realizados e comemorados, com a mesma 
força e entusiasmo que são próprios de você. O orgulho e a admiração que sinto, 
são infinitamente maiores que estas palavras, por isso parabéns pelo vestibular, e 
tudo de bom que há neste mundo para a nova etapa que se inicia em sua vida, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 3040/599/09, ofício em nome do PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO manifestando o APOIO desta Casa de 
Leis ao Comando da Brigada Militar, na pessoa do MAJOR PEDRO WILSON 
FERREIRA PACHECO, pela operação iniciada no último final de semana, onde 
constatamos a presença de um número maior de policiais militares, inclusive de 
alunos, no centro e ruas de nossa cidade, proporcionando aos munícipes uma maior 



 

  A.L.  04/01/2010                                                                                                                                                                                                pág.12                      
 
 

12 

segurança e inibindo desta forma a ação de desordeiros, uma vez que com a 
presença da Brigada Militar dificilmente agem em virtude das punições previstas na 
legislação, Vereador Paulino de Moura - PTB; 3041/600/09, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS aos atletas 
carazinhenses MÁRCIO DANIELLE que se sagrou VICE-CAMPEÃO e MATEUS 
OLIVEIRA, 3º colocado, na última etapa NACIONAL DE TRIATLO DO SESC, em 
evento realizado na cidade de Tramandaí, no último final de semana, Vereador 
Paulino de Moura - PTB; 3042/601/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Professor Lourival Limberger, por ocasião do lançamento do livro 
de poesias de sua autoria intitulado “Inquietações”, divulgado no dia 13 de dezembro 
de 2009, durante o Sarau Natalino, como parte das programações do Natal Alegria, 
ocasião que reuniu 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 Escritor por sua dedicação e empenho em levar 
cultura a toda à comunidade carazinhense, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
3043/602/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o 
Engenheiro Mecânico Joemir Arlindo Machado, por ocasião de sua aprovação no 
processo seletivo do Prominp – Programa Nacional de Mobilização da Indústria de 
Petróleo e Gás Natural -  bem como pela conclusão da qualificação profissional em 
09 de dezembro de 2009 na UFRGS em Porto Alegre, onde o mesmo representou 
brilhantemente o município de Carazinho, sendo escolhido como Orador da turma na 
cerimônia de formatura. O evento contou com a participação do Secretário de Estado 
da Ciência e Tecnologia do RS, Secretário-Executivo do Fórum Prominp/RS, 
Engenheiro Waldir Raupp, Diretora da Escola de Engenharia da UFRGS, Professora 
Denise DalMolin, Vice-Diretor da Escola de Engenharia da UFRGS, Professor Carlos 
Eduardo Pereira e da Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção, Professora Carla Ten Caten. O Prominp é uma iniciativa do Governo 
Federal, que vem implementando uma política de conteúdo local no setor de petróleo 
e gás natural com o objetivo de ampliar a participação da indústria nacional no 
fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, a fim de 
traduzir os investimentos do setor em geração de emprego e renda para o país. O 
merecido reconhecimento se faz pela participação de Joemir, em razão de que este 
foi o único carazinhense a participar dessa capacitação, inclusiva por já receber 
propostas de trabalho no exterior, fator este que contribui para a projeção do nome 
de nosso município no cenário internacional de desenvolvimento do setor 
petroquímico. Rendemos nossas sinceras homenagens e agradecimentos pelo 
destaque de sua participação, o que nos leva a ter, cada vez mais, o orgulho de 
sermos carazinhenses, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 3044/603/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Professor André Nunes Câmara da 
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“Academia Arte e Luta” pela realização do evento de Artes Marciais – Collision  Fight 
que reuniu grande lutadores de varias academias nacionais e internacionais no 
ginásio e Esportes  do Colégio Lá Salle no dia 12  passado, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP e Vereador Paulino de Moura – PTB; 3045/604/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a, na pessoa da Sra. NADINE 
DUBAL, pelo trabalho que desenvolve como diretora Institucional da Secretária de 
Justiça e do desenvolvimento Social, que esteve nesta tarde do 14 do mês corrente 
em audiência com entidades de nosso município para oportunizar palestra, para 
orientar as mesmas a montar projetos para viabilizar verbas do governo do estado 
para estas instituições e proporcionou aos cidadãos carazinhenses um exemplo de 
cidadania, que foi um sucesso, mostrando a comunidade que todos tem direito a uma 
vida melhor e com a orientação necessária conseguimos fazer com que os sonhos 
comuns de uma sociedade se realizem, È um trabalho de amor e dedicação ao povo 
gaúcho. Parabéns a Senhora NADINE DUBAL e demais colaboradores da palestra 
pelo brilhante iniciativa, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
Presidente Vereador Leandro Adams; como na maioria de nossas reuniões, 
acordo firmado com as bancadas, não teremos hoje o intervalo regimental e também 
não teremos o grande expediente, ordem do dia, passamos agora para apreciação e 
votação dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido à senhora 
secretaria para fazer a leitura do autor enumero dos requerimentos, com exceção 
aos requerimentos de pesar; Vereador Rudinei Brombilla; questão  de ordem 
Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; fazer um requerimento verbal para 
que as moções e os requerimentos fossem votados em bloco; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão; Vereador Gilnei Jarré; com exceção, senhor 
presidente, com exceção do requerimento nº. 02 do Vereador Felipe Sálvia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Rudinei Brombilla e do Vereador Gilnei Jarré, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, proceda à leitura, Senhora 
Secretária dos requerimentos, com exceção do requerimento nº. 02 e os 
requerimentos de pesar; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº. 
01 Vereador Paulino de Moura - PTB; nº. 03 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº. 04 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº. 05 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº. 09 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta me 
discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui, na tarde enoite de 
hoje, empresários que vem aqui para buscar nosso apoio em projetos, colegas 
vereadores, colega vereadora, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu gostaria 
da compreensão dos nobres pares, para me fazer um relato de um requerimento que 
eu fiz a mesa diretora onde essa casa autorizou a viagem do Vereador Paulino de 
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Moura e do Vereador Felipe Sálvia a Brasília, essa casa esta de parabéns, porque 
essa casa conseguiu economizar quase meio milhão de reais, e repassar as 
instituições do nosso município, e os vereadores, que tiveram a coragem, mas 
tiveram o respaldo dos demais pares, foram a Brasília e trouxeram Vereador Felipe 
Sálvia, um milhão de reais, empenhado, não é essa trovinha de dizer que foi buscar 
o recurso, não trouxe o recurso, muitas vezes desacreditado quando fomos, esta 
oportunidade que a casa deu, onde os deputados estavam receosos, com a situação 
da inadimplência do município, nós visitamos todos os gabinetes, onde tivemos a 
palavra e o empenho, e o numero do empenho, agora será liberado esse recurso 
para o município de Carazinho, então eu quero agradecer as pessoas que confiaram 
em nós, eu fui por três vezes a Brasília, se tiver que ir por cinco eu iria, porque eu 
tinha convicção de que o deputado Luis Carlos Busato, Senador Sergio Zambiasi, 
José Otavio Germano, Afonso Hann, não fariam uma brincadeira com o poder 
legislativo e se empenhariam, e que bom que lá estivemos e dizemos a eles que o 
município estava apto a receber recursos e graças a Deus, esses recursos aqui 
estão, então essa casa, esse poder é representado pelos dez, não foi só um 
vereador, mas sim os dez vereadores, conseguiu fazer algo inédito do poder 
legislativo, fazer sobrar dinheiro, e buscar recursos, porque eu não me lembro, não 
me lembro, nos quatro mandatos que tenho, e o Vereador Felipe Sálvia com seis 
mandatos, e o Vereador Gilnei Jarré  com dois mandatos, onde os deputados 
liberassem e empenhassem  recurso a pedido dos vereadores, porque muitas vezes 
os executivos é que estavam lá buscando esse recurso e essa vez foi diferente, 
então eu me sinto feliz, porque essa casa é um a casa democrática, uma casa onde 
nós temos posições para tomarmos, mas nós temos um bem comum maior que é 
desenvolver o nosso município, ninguém pode reclamar do poder legislativo, que não 
esta fazendo a sua parte, para que nós possamos desenvolver o município de 
Carazinho, podemos sim estar aqui divergindo, tendo posições diferentes, pensando 
diferente, votando diferente, mas quando é para convergir, para que o município 
possa melhor estar junto aos seus munícipes, nós aqui estamos colaborando, então 
eu quero agradecer, quero dizer a imprensa que noticie isso, porque eu estava vendo 
no jornal Zero Hora, a Câmara Municipal de Encantado, só um vereador tirou 
cinquenta e cinco mil reais de diária, enquanto o poder tirou cento e trinta, cento e 
quarenta, mas aqui, resumindo nos dez vereadores, não tiramos, Vereador Felipe 
Sálvia, cinquenta e cinco mil de diária, então quer dizer, tiramos cinquenta e cinco mil 
reais de diária, colocamos através do presidente Leandro e da sua equipe de 
trabalho, um recurso no município de Carazinho na ordem de quinhentos mil reais, 
meio milhão de reais, e os vereadores foram, seu Silveira, a Brasília buscar recurso 
para o nosso município no valor de um milhão de reais, quem tem que aplicar é o 
executivo, quem tem que dizer onde vai aplicar é o executivo, mas eu tenho 
convicção plena, que esse mandato, houve uma renovação, mas não foi só a 
renovação que trouxe esse desenvolvimento para o poder legislativo, foi a 
consciência dos demais vereadores, de que nós temos que buscar o melhor para 
Carazinho, e aqui estamos prestando conta do nosso serviço, isso é importante, a 
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imprensa precisa saber, a comunidade precisa saber, e para encerrar Senhor 
Presidente, a comissão de segurança publica  da casa, e como toda casa esta de 
parabéns, nós estamos na terceira reunião como comissão de segurança da casa, 
tentando junto a justiça, junto ao Juiz Orlando Fachini Netto, junto a brigada Militar, 
junto a policia civil, junto ao conselho tutelar, minimizar a situação de violência que 
esta o nosso município, e graças a Deus, temos conseguido, esse ultimo final de 
semana para felicidade dos munícipes de Carazinho nós saímos na rua  e 
encontramos brigadianos, caminhando na avenida, brigadianos andando nas vilas, 
isso dá uma sensação Dr. Elbio, de segurança, você fica mais tranqüilo, você fica 
mais em paz, e ai nós não cobramos a brigada ou a policia civil ou o conselho tutelar 
através de politicagem, Vereador Gilnei Jarré nós cobramos através de ações e 
propondo parceria para que isso possa acontecer, então isso mostra que nós 
estamos como poder legislativo, estamos muito bem obrigado, porque nós estamos 
tomando ações, outras comissões estão fazendo isso para que o município de 
Carazinho seja melhor atendido, e eu quero deixar aqui de publico abrigada militar o 
trabalho que tem desenvolvido da ultima sexta-feira para cá, e se preparem, 
comunidade e pessoas, a imprensa, a partir desse final de semana o conselho tutelar 
irá fazer batidas, sem aviso nenhum nos estabelecimentos onde fornecem be4bidas 
para adultos, para menores, para o que quer que seja, porque ali naquele momento 
vai para a boate, e da boate vai para as drogas, infelizmente é o que esta 
acontecendo, conselho tutela vai fazer batidas e vai abordar aquela pessoa que saiu 
de dentro do estabelecimento bebendo, ele vai abordar, ele não vai poder incriminá-
los, mas ele vai poder dizer assim, meu filho, chama alguém para levar este teu auto 
porque tu esta impossibilitado, a brigada vai colocar a disponibilidade do conselho 
tutelar e das pessoas que tiverem oito bafômetros, já te darei uma aparte, para que 
nós possamos fazer a medição de álcool e essas pessoas tem que entender, eu 
quero pedir só uma compreensão ao presidente e aos demais pares, o meu irmão, 
dez horas da noite, estava em casa comigo fazendo um galeto com massa, saiu, 
tomou-lhe um porre, se embebedou, e foi para a boate ai na frente, se o proprietário 
da boate não fosse ganancioso, não quisesse dinheiro, tinham proibido meu irmão de 
entrar lá, não proibiram o meu irmão se meteu numa confusão muito grande, uma 
pauleira muito grande, e foi morto, que sabe se os proprietários de boates, de 
baillões tivessem a sensibilidade de quem esta alcoolizado, não deixar entrar dentro 
da boate e dentro do bailão, muitas famílias não teriam perdido seus familiares, eu 
estou dizendo isso porque isso dói, não é fácil você conviver com a dor da perda de 
um irmão assassinado covardemente pelas costas, mas ele plantou, mas o 
proprietário podia não ter deixado ele entrar, sim Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; obrigado pelo aparte da vossa senhoria, até para contribuir como 
integrante juntamente com o colega De Loreno, da comissão de segurança publica, 
atenção que o juiz Orlando Fachinni Neto, juntamente com o major Pacheco, com o 
delegado de policia, esta dando junto com o poder executivo, e quando digo a 
comissão, nós estamos representando os dez vereadores, é a Câmara de 
Vereadores, e no dia sete de janeiro, ficou  agendado uma reunião aqui na Câmara 
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de Vereadores, para nós, juntamente com o juiz, tentar com os proprietários de 
postos de combustíveis, e também com os proprietários de boates, uma alternativa 
para que, se tenha junto as lojas de conveniência, que não venda bebida alcoólica 
depois de um determinado horário, hoje o maior problema é que a brigada, conforme 
o major Pacheco colocou, são os postos de combustíveis, são as lojas de 
conveniência, que as pessoas vão lá, se embebedam, para depois ir para as boates, 
então para contribuir para o colega vereador, que essa audiência é uma audiência 
publica que nós vamos fazer, não é colega vereador, no dia 07 de janeiro, aqui nas 
dependências da câmara de vereadores juntamente com a brigada militar, o juiz e a 
brigada civil, conselho tutelar; Vereador Paulino de Moura; eu peço desculpa aos 
colegas vereadores de ter passado do horário, mas precisava dizer isso, eu acho que 
Carazinho esta, realmente de parabéns, e esse poder, apesar das diferenças, esta 
fazendo algo para que o município, para que acidade possa ter uma melhor condição 
de vida, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, 
pessoas que nos assistem na noite de hoje, conforme acordo de lideranças, e com a 
nossa presidência, fizemos apenas um requerimento, que não vem ao caso debater, 
que acho que esse requerimento quem tem que realmente debater é o tribunal de 
contas e a promotoria estadual, mas enfim fizemos uma indicação, e veio bater 
novamente na mesma tecla, querendo defender e pedir com que o executivo 
municipal de uma atenção especial e diferenciada as empresas de Carazinho, eu 
não sei por que o Vereador Leandro Adams não briga pela sua entrada, de sua 
empresa, mas então não vou brigar pela empresa Gihal, e sim pela empresa 
Rotoplastic, pelos moradores da Dona Julia, e os moradores de Xadrez, que 
infelizmente esta intrafegável, bem em frente ao acesso a empresa Gihal, também 
fizemos um mesmo pedido para que seja feito um tapa buracos no distrito industrial, 
a única via de acesso que nós temos asfaltada, onde passam inúmeros veículos de 
carga,  e que também esta intrafegável, então queremos uma atenção um pouco 
especial e até vou pedir, já que o Branda me atende, e acho que deve estar com os 
dias contados, que ele faça mais esse, agora coloquei no papel, as outras vezes a 
gente liga e ele atende, é o que diz a situação, mas enfim, estamos aqui para ajudar, 
seguido dou telefonemas para o Branda, sugerindo, ajudando com que ele tenha 
algumas idéias para resolver os problemas do nosso município, também me chamou 
a atenção Ana Maria parece que fugiu nessa hora, mas a Gazeta noticias, voltou a 
Ana Maria, a Gazeta noticias deu uma noticia que há mais de quarenta dias eu já 
tinha dado, projeto para construção do muro do presídio aguarda liberação da 
secretaria de obras, estive eu lá, Vereador Leandro Adams, e o nosso suplente de 
vereador do PSDB o Vereador João Mafalda, onde estivemos analisando e olhando 
em que pé estava o processo do muramento do presídio, lá estava  o nosso 
secretário Branda, nos dizendo que esse processo estava junto ao departamento de 
engenharia, tinham eles unido todo departamento de engenharia de obras do estado, 
juntamente com o de engenharia da ala prisional, todos empenhados em fazer os 
projetos, para com que pudesse viabilizar os recursos que o estado detêm para 
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utilizar, mas o que nos causa mais estranheza e também temos que parabenizar a 
nossa colega de partido, a Nadine, que esteve na tarde de hoje, que fez um 
telefonema e achou tão rápido o processo onde estava, ela deu a informação correta, 
mas lá estavam os papagaios de pirata a disposição, para bater a foto, Deputado 
Marcio Biolchi e o deputado Marchesan Junior, infelizmente esses dois deputados 
não tem parcela nenhuma nesse pleito, esse pleito é do deputado Cofi Rodrigues, 
que vem brigando, batendo, Vereador Leandro Adams presenciou isso, Vereador 
João Mafalda presenciou isso, e o secretário de obras Branda, esse merecem sim a 
mão nossa amiga, deputado Diaz também, em janeiro de 2009 desse ano, 
juntamente com nós solicitou esse recurso, então acho que nós temos que dar um 
basta nisso, deputado não autoriza recurso nenhum, deputado ajuda a pedir, que 
nem nós, vereadores, que nós pedimos, nós não mandamos nada, apenas pedimos, 
então eles não viabilizam que a noticia da Ana é muito bonita Ana, infelizmente você 
coloca o que te dizem, mas eu estou te colocando a verdade, a verdade é essa, 
então fica o nosso registro, estamos indo quarta-feira, eu e o nosso jurídico da casa, 
vou fazer novamente uma visita e cobrar esse muro, que teriam nos dito que estaria 
indo para licitação, e até agora não foi, então nós vamos cobrar isso, até uma 
próxima oportunidade; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra 
Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa, público que esta nos assistindo, entrei com uma indicação hoje para que o 
município se cadastre junto a secretaria de justiça e desenvolvimento social através 
da fundação gaúcha do trabalho e ação social, FGTAS, no emprega RS, realmente 
eu estava consultando a internet, porque eu vi o secretario da justiça e do 
desenvolvimento social falando sobre esse programa, todos os municípios 
cadastrados a esse programa tem assim uma disponibilidade, um banco de 
empregos, tanto para admissão, readmissão, melhoria profissional, há uma política 
publica no estado voltado para que empresas busquem também esse banco de 
dados, para acessar, para oportunizar as pessoas de terem esse currículo então 
disponibilizado na internet, e ouvindo e lendo sobre o programa, o mais importante 
acompanhando os dados, simplesmente não tem custo nenhum, é só ter o interesse 
do município em firmar convenio com o estado, juntamente com a secretaria de 
justiça e ação social, e fazer esse cadastro, então Vereador Rudi, como líder de 
governo, eu peço assim, uma especial atenção a sua parte para que o prefeito 
encaminhe isso para o legislativo, certamente o trabalho, a oferta de emprego na 
nossa cidade é pouca e necessária, a demanda é muito grande, então é um plus a 
mais, é algo amais, que esta ali e que não custa nada a ninguém, também a nossa 
comunidade pode usar a camara.com, disponibilizamos Vereador Leandro Adams, 
essa camara.com, para que coloquem ali o seu currículo, e estejam então 
credenciados em todo estado, não só no município de Carazinho, para oferta de 
emprego, também fiz um requerimento favorável a campanha lançada pela OAB, e 
pela sociedade brasileira de pediatria, colocando apoio a lei que tramita na câmara 
dos deputados e no senado, ampliando a licença maternidade para seis meses, pode 
parecer muito, pode parecer seis meses, mas as mães sabem o quanto é importante 
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esse período maior de proximidade com a criança, então há estudos psicológicos, há 
estudos  científicos, de que quanto mais tempo nos primeiros meses a mãe 
permanecer junto acriança, amamentando, acolhendo afetuosamente, e cuidando 
dessa criança, a criança será beneficiada infinitamente, tanto física quanto afetiva e 
emocionalmente, e nós temos tantos programas a nível estadual, e a nível federal, 
que dá uma disponibilidade, que da um custo, digamos assim, bem alto, ao poder 
publico, para manter esses programas, enquanto que se toda sociedade, se toda 
comunidade pensar que seis meses é o mínimo de prevenção para acolher a 
criança, certamente muitos desses programas não serão necessários, e teremos um 
resultado mais efetivo e muito melhor do que vemos por ai, sabemos que a mãe 
trabalhadora esta efetivamente superior até ao homem, hoje a mulher, terminado o 
quarto mês, e as vezes nem chega terminado o quarto mês, ela já sai em licença 
antes do nono mês, ela retorna antes dos quatro meses, então, certamente, essa lei, 
ira beneficiar não somente as mulheres, física e emocionalmente, mas 
principalmente as crianças do nosso pais, da nossa cidade, do nosso estado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas já nominadas pelos 
vereadores que me antecederam na noite de hoje, dizer que tem razão o Vereador 
Gilnei Jarré, quando fala que tem papagaio de pirata querendo tomar lugar de quem 
realmente merece nesse episódio do muro do presídio, eu tive uma oportunidade, o 
Vereador Jarré  deve se lembrar, é antigo lá, nós fomos lá e eu vi muito bem, quem o 
secretário Breda falou que era o responsável que era o Deputado Cofi Rodrigues, e 
me entristece muito mesmo que deputados agora em época de eleição queiram 
tomar as rédeas de um cavalo que ele não cavalgou, isso na política tem muito, tem 
muito e a gente tem que cuidar, e eu tenho dito varias vezes nessa tribuna que 
acontece isso muito na política, agora quem deve ver isso é o povo, e marcar na 
palheta, as eleições estão ai, a gente tem que ver realmente quais os deputados que 
realmente trouxeram alguma coisa para nossa cidade, e me entristece muito 
Vereador Paulino de Moura, que nós fomos a Brasília mandado por esse poder, por 
todos os vereadores, e a gente foi lá porque tinha duvidas com relação se estava 
liberado o Previ, o município estava em divida, e nós fomos lá, presidente nos 
liberou, e veio um milhão de emendas, um milhão de reais já empenhados, já pronto, 
isso não tem balela não, é dinheiro que esta na conta do município já, para fazer 
diversas obras na nossa cidade, eu quero dizer Vereador Paulino de Moura, 
realmente vossa senhoria quando falou, falou com propriedade, tanto tempo que 
estou aqui dentro, pela primeira vez, Senhores Vereadores que eu vejo os 
vereadores se empenharem em busca de emendas, isso não é um papel do 
vereador, de buscar, mas quando o município precisa a gente é eleito para trabalhar 
para o povo, e se assim a casa entende, ou esse poder entende que os vereadores 
devem viajar para buscar recursos e nós fomos felizes buscando recurso, todos os 
vereadores estão de parabéns, porque eles aprovaram para todos viajarem, buscar 
recursos, isso é muito interessante, dizer também que entrei na noite de hoje com 
um projeto bem simplinho, na área da saúde, a gente vê muita jovem, menor de 
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dezoito anos, baixar o hospital para ganhar nenê, e lá não tem fralda Dr. Elbio, não 
tem fralda, o que eu estou fazendo com esse projeto  de lei, autorizando o município 
a comprar fralda, para dar para essas pessoas, esses jovens, que baixa lá pelo SUS 
e não tem recurso, eu estou autorizando o município a comprar fralda para dar para 
essas pessoas carentes que realmente não podem comprar fralda, tomara que meu 
projeto seja aprovado, é um projeto que cria despesa, a gente sabe disso, mas 
vamos ver, tomara que seja aprovado, também eu quero dizer que a política às 
vezes entristece a gente, às vezes da alegria, mas quando eu vejo essa casa, esse 
poder na minha presidência, eu fiz com a ajuda dos vereadores, um plenário novo, é 
uma camara.com, Vereadora Sandra Citolin acabou de falar, para atender os 
necessitados, aqueles que não tem computador, de acessar a internet ali embaixo, 
então eu fico muito alegre, e também fico alegre Senhores Vereadores, e mandei um 
requerimento a semana passada para a eletrocar e vocês devem se lembrar que a 
Eletrocar esta ai hoje, é um orgulho para mim, e tenho certeza para todos vocês, 
todos os natais que agente vive sempre a eletrocar que embeleza nossa cidade com 
luzes, fica bonito, todos os prefeitos fizeram, embelezamento através da eletrocar, e 
eu mandei uma moção a semana passada parabenizando a direção e mais 
precisamente os funcionários da eletrocar, que esses trabalham, fazem hora extra, 
para deixar nossa cidade realmente bonita, e ela esta bonita, esta de parabéns a 
nossa cidade, porque realmente ela esta iluminada, preparada para as festas 
natalinas que estão chegando ai, de uma forma muito bonita, então esta de parabéns 
o pessoal da eletrocar, também não vou deixar de dar uma cornetiada porque a 
gente tem que falar, o Vereador Jarré acabou de falar na Dona Julia, na Gihal que 
realmente eu passei pela Gihal, e realmente a entrada da Gihal esta horrível, não é 
só ali gente, eu quero dizer que eu também tenho acesso ao Branda com 
telefonema, Jarré, fazer o que a gente é amigo, tenho acesso ao Branda, e eu pedi 
para o Branda arrumar aquela entrada da UPF, a entrada da UPF os alunos todos os 
dias passam por ali, realmente esta um caos, e hoje começaram a mexer lá, mexer 
devagar, começaram a arrumar, então estou muito feliz, deixar meu agradecimento 
aqui ao secretario Branda, que esta me atendendo, não a mim, o Vereador Felipe 
Sálvia, mas a comunidade, os estudantes que ali passam, pessoal que moram no 
bairro Oriental; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte colega? 
Vereador Felipe Sálvia; tem um aparte Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; não, só para fazer um comentário sobre a vossa introdução 
referente ao papel do vereador, em um gabinete lá em Brasília nos discutimos isso 
com a assessora de um deputado que disse que não era atribuição do vereador 
buscar emenda, ou exigir emenda, daí nós conversando com ela nós demovemos ela 
de que quando o deputado vem pedir apoio, ele vem onde? Ele vem no vereador, ele 
não vai no prefeito, então ele pede para  o vereador para o vereador ajudá-lo na 
cidade para que vá se empenhar lá na frente eu entendo que o nosso papel esta 
surpreendendo até os deputados, porque nós realmente deveríamos estar aqui 
legislando no município, mas nós entendemos que com a força que nós temos, com 
o apoio que nós vamos dar para eles aqui, nós temos que buscar recursos para o 
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nosso município, e eu esqueci, e quero fazer justiça, ao Deputado Beto Albuquerque  
o qual liberou novecentos e vinte e sete mil reais para o asfaltamento do nosso 
aeroclube, esse recurso veio através do aeroclube mas a vossa pessoa teve uma 
influencia muito grande quando pela primeira vez estivemos lá, o que ele disse? 
Felipe, eu quero te trazer para o PSB, eu vou te dar uma força lá, vou te arrumar 
esse recurso, claro que foi corneta, mas aconteceu, realmente aconteceu, e também 
ao deputado Jerônimo Gerling, que já esta nos cofres da prefeitura um recurso para 
se fazer a estação de passageiros lá no nosso aeroclube, então quer dizer, essa 
casa ela fez um belo de um trabalho, um belo de um trabalho em prol da sociedade, 
obrigado; Vereador Felipe Sálvia; é isso ai Vereador Paulino de Moura;  Vereador 
Gilnei Jarré; tem um aparte Vereador Gilnei Jarré; Vereador Felipe Sálvia; tem um 
aparte Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; para fazer jus aquém merece, 
esse recurso é destinado pelo deputado Beto Albuquerque, foi solicitado em 2008 
pelo ex-prefeito Alexandre Goellner, projeto efetuado em 2008 pela empresa 
Compasul, e graças aos nossos vereadores, que vão lá e cobram, que acho que isso 
que nós temos que fazer, o recurso esta saindo, então parabéns a quem iniciou e a 
quem esta terminando, e aquém vai executar, e também queremos deixar uma 
sugestão, até porque no momento, na época quando fizeram fui voto vencido na 
idéia que dei, vou tornar a voltar na prefeitura, para com que não façam aceso por 
onde esta previsto e que façam acesso junto a saída do bairro Conceição, para nós 
termos um aceso apenas irregular, possivelmente que nós possamos junto ao DAER, 
conseguir uma rótula, ali onde  o Vereador Alemão já fez uma vez um protesto, não é 
vereador, pedindo as lombadas e lá foram feitas, no momento em que nós tivermos 
uma rotula, nós podemos ter um aceso decente aos dois bairros, inclusive ao 
aeroclube, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; é verdade, dizer, senhor presidente, e 
senhores vereadores, e a imprensa que esta ai, que eu gostaria Senhor Presidente, 
que vossa senhoria colocasse na imprensa, nada mais justo, colocasse aqueles 
deputados, tanto estaduais, como federais, como senadores, que ajudaram nossa 
cidade, porque vem ai as eleições, e o povo tem que saber gente, o povo tem que 
saber quem realmente ajudou nossa cidade, para não votarem em pessoas que não 
ajudaram, que é muito simples na época de eleição, eu já vi esse filme, vem aqui 
gente que nunca apareceu aqui, que só passa de quatro em quatro anos, pára-
quedistas, daí querem voto, e conseguem nós temos que votar, o povo tem que votar 
em quem ajuda Carazinho, agora quem não ajuda carazinho, não tem que merecer 
voto de ninguém, então fica, senhor presidente a minha sugestão, que o senhor 
coloque na imprensa, eu sei, eu tenho elogiado vários vereadores do seu partido 
aqui, várias vezes, tenho elogiado, e eu tenho que dizer, eu tenho que dizer que eu 
para o próximo ano, eu vou cobrar do meu partido, dos deputados do meu partido, 
mas vou cobrar de uma forma muito forte, porque Seu Silveira, delegado, muito 
pouco fizeram por Carazinho, eu tinha vergonha, lá em Brasília, de chegar, e não vou 
citar nomes de deputados do meu partido, tinha vergonha de chegar e dizer, pessoal, 
cadê a emenda para a minha cidade? Não é por falta de apoio, eu pedi gente, eu 
tenho no meu gabinete, pedido de requerimentos para todos os deputados do meu 
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partido, e quase nada vem para minha cidade, então lá, na nossa reunião, nós 
vamos conversar lá no meu partido meus convencionais, nós vamos sentar, vamos 
ver quem nós vamos apoiar, porque realmente, eu estou cansado, cansado de ver 
gente que não faz nada por minha cidade, pelo meu povo, vim aqui buscar voto, e 
agora não vai levar, pode ter certeza, não vão levar, era isso; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor 
Presidente, secretária, demais colegas, ao publico que esta presente, fiz alguns 
requerimentos de pesar, algumas indicações, mas eu vou me ater a algumas coisas 
que eu acho muito importante, hoje passei a tarde aqui, depois fui ao hospital, e lá 
estive com o presidente do hospital e ele estava muito preocupado, porque deveria 
ter entrado na casa que foi prometido a ele, Dr. Pedro Santana também, um valor 
referente a duzentos mil, seriam cem mil que é proveniente da casa, mais cem mil, 
não é vereadora, pode me ajudar, e até foi dito e o seu Muin entrou em contato com 
a secretaria do Seu Álvaro Sana, diz que teria até as cinco horas, dezessete, para 
entrar, acabou não entrando, isso é preocupante, amanhã infelizmente alguns 
colegas, eu não faço parte, alguns colegas vão atender somente urgência pelo SUS, 
primeiro, segundo, é isso Senhor Presidente que é complicado para o senhor, agora, 
até agora, não entrou os trezentos mil para o hospital, com relação a construção da 
ala, e isso, assim o Sr. Hélio já entrou com todos os papéis, abriu a conta no banco, 
e é dinheiro da câmara de novo, dinheiro que não foi repassado, já são quatrocentos 
mil, dinheiro que saiu da câmara, teoricamente que não foi para lugar nenhum ainda, 
então assim, estamos no fim do ano, e não tem mais dinheiro, foi medito hoje que da 
onde vão tirar o dinheiro não sabem, então isso é preocupante, é o primeiro ano, 
desculpa alguns colegas que pediram, ele tem que trabalhar, nós deixamos ele 
trabalhar, mas chegou no final do ano estamos sem dinheiro, isso é preocupante, 
com relação a construção do muro do presídio, tem que se dar o deputado Cláudio 
Diaz, que esteve na audiência que o Vereador Gilnei Jarré agendou junto comigo, na 
secretaria de segurança,  teve mais entidades também, que se empenharam com 
relação a isso, ACIC, CDL também, esteve empenhada na construção do muro, mas 
eu fico preocupado com isso; Presidente Vereador Leandro Adams; um aparte 
colega, considerando que o recurso é da câmara, eu pediria ao líder do governo 
porque esse dinheiro é certo e liquido, que foi poupado e esta a disposição do 
hospital, eu pediria que o líder do governo investigasse isso ai para nós, ver qual é o 
motivo, e nos trouxesse essa documentação, antes da próxima sessão, para ver o 
que esta acontecendo, porque esse dinheiro da câmara, os trezentos mil da ala e o 
cem que seria para acabar com a greve, estão disponíveis, a disposição do prefeito, 
então gostaria que o líder do governo trouxesse para nós; Vereador Rudinei 
Brombilla; deixar registrado aqui na casa que o Elbio me ligou hoje em torno de 
dezessete horas, conversei com o secretario da fazenda, Moises Marcondes, 
também com o secretario de administração Álvaro Sana, e amanhã de manhã, eu já 
estarei na prefeitura, junto a administração, para viabilizar esse repasse junto ao 
prefeito, ao HCC; Vereador Elbio Esteve; esta bom; Vereador Gilnei Jarré; 
questão de ordem, eu acho que o presidente da casa é muito calminho presidente, 
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infelizmente eu acho que o senhor tem que entrar com um mandato de segurança 
contra o prefeito, ou ele cumpre a lei aprovada pelos vereadores, ou a promessa feita 
por nós, inclusive pelos vereadores de situação, ou ele esta brincando, o senhor tem 
um jurídico, dois jurídicos na casa, o senhor tem que executar o prefeito, ou ele 
cumpre ou ele pede pra sair, é simples, dinheiro não repassado tem lei para ser 
cumprida, então eu sugiro que o senhor consulte os seus advogados da casa e veja 
a parte legal; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Vereador Elbio 
Esteve, eu vou fazer diferente, vou sugerir ao presidente dessa casa, nós iremos até 
o senhor prefeito municipal, ele que convoque uma sessão extraordinária, não deixe 
para segunda-feira que vem, ele que convoque uma sessão extraordinária, mande o 
projeto do recurso repassado para o hospital, e ai nós vamos resolver então eu me 
proponho a vir nessa sessão e nós votarmos a autorização, se realmente ele deixar 
para a semana que vem a liberação desses recursos e o pedido de uma 
extraordinária, eu também concordo com o Vereador Gilnei Jarré, apesar de nós 
termos na casa hoje um jurídico, a outra parece que esta doente, nós possamos na 
democracia, na parceria, na boa, que o prefeito se sensibilize e mande para a casa, 
se não isso acontecer e ele querer deixar para semana que vem, eu concordo que 
tem que haver uma ação jurídica para esse repasse, obrigado; Vereador Elbio 
Esteve; e uma coisa que preocupa também, é que para o ano que vem a educação 
vai receber menos dinheiro, a saúde vai receber menos dinheiro, planejamento para 
receber menos dinheiro, obras vai receber menos dinheiro,as assim, isso é 
preocupante pessoal, a gente não esta brincando, nós estamos falando com acidade,  
a cidade tem que crescer, parabéns aos vereadores que foram a Brasília e 
conseguiram dinheiro, acho que estão de parabéns, é dinheiro que vocês estão 
empenhando, vocês se empenharam em buscar isso, alguém tem que buscar 
também, parabéns para vocês, devia partir de outros também que não esta partindo; 
Presidente Vereador Leandro Adams: não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, requerimento nº. 02 do Vereador Felipe Sálvia, 
esta em discussão o requerimento, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, volto até essa tribuna para defender um 
requerimento de minha autoria, que entrei na noite de hoje nesta casa, é bem 
simples gente, o que estou pedindo é para que presidente da assembléia, os lideres 
de bancadas na assembléia, ao presidente da comissão de educação da assembléia, 
Deputado Mano Changes, ao chefe da casa civil, Otomar Vivian, a secretaria geral 
do governo, Ana Pellini, ao secretario de educação do estado Ervino Deon, ao 
secretario de planejamento Mateus bandeira, enfim, as autoridades, que pensem o 
que eu não quero gente, eu não quero que os professores entrem em greve, que vai 
machucar pai e aluno, e os alunos não tem culpa, mas também os professores não 
tem culpa, o que os professores estão pedindo é um dialogo, ou que retirem o 
projeto, porque eles acham o projeto da maneira que esta, vai tirar vantagens deles, 
eu acabei de dizer hoje à tarde, se não me engano, Vereador Gilnei Jarré, que eu era 
totalmente contra, eu sou contra essa reclassificação que vem ai e que vai tirar 
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vantagem do servidor publico municipal, meu partido é o PDT, nós somos um partido 
dos trabalhadores, partido que defende os trabalhadores, eu não posso pactuar com 
a governadora que manda um projeto para acamara que retira vantagens, assim os 
professores o falam, falam em alto e bom tom, o que eu peço, é para que se retire 
esse projeto agora,  esse deixe para discutir o ano que vem, que todo projeto dessa 
envergadura ele tem que ser discutido, tem que haver dialogo, eu também peço para 
que os Senhores Vereadores, pensem gente, pensem, que eu estou pedindo aqui, 
nesse meu requerimento, é que haja um dialogo, se retira o projeto, e deixa para se 
votar isso o ano que vem, mas que haja o dialogo entre a classe do magistério, 
brigada, eu acho que a brigada vai ser votada amanhã, policia civil, que essa classe 
não esta contente, o projeto da maneira que esta, então estou enviando esse meu 
requerimento somente para que haja o dialogo, para que não prejudique as crianças 
que esta em época de natal, e já sofreram com a gripe “A”, de estudar por causa da 
gripe, e agora, se entrarem em greve não vai terminar o ano letivo, tem muita escola 
que falta cumprir o ano letivo, e se entrarem em greve professor Clovis, nós vamos 
ter problemas, várias escolas no nosso município que não vão poder cumpri o 
calendário escolar, e com isso vão sofrer as famílias, que não vão poder entrar em 
férias, e os alunos, então o que eu peço aos Senhores Vereadores é um dialogo, era 
isto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta nos 
ouvindo, solicitei ao Vereador Felipe Sálvia subscrever o requerimento dele, porque 
no ultimo dia 26, eu fiz um requerimento com o mesmo teor, com todo um estudo, do 
que mudaria em relação às questões do plano de carreira, onde eu solicitei toda uma 
orientação para cada item que iria mudar no plano, até para agente não ficar assim, 
vai pelo lado do governo do estado, vai pelo lado do CEPERGS Sindicato, algumas 
pessoas dizem ser o sindicato ideológico e partidário, com questões políticas, então 
a minha preocupação foi justamente analisar de fato o que estava de concreto na 
nova legislação, e realmente, o magistério ele não é regido pela CLT, ele não tem 
fundo de garantia, e ele não tem certas vantagens digamos assim, que a CLT dá, 
nós, professores públicos estaduais, prestamos um concurso e temos um plano de 
carreira, como qualquer outro servidor publico de carreira, então o nosso plano de 
carreira é que vai ser comprometido, são conquistas, que vão ser comprometidas, e 
que não estão claramente explicadas para a população, é lógico que os professores, 
como uma forma de pressão tem a questão da greve, amanhã haverá uma 
manifestação em Porto Alegre, em frente ao Palácio Piratini, em frente a Assembléia 
Legislativa para discutir com a comunidade, e para pressionar tanto o governo do 
estado, quanto deputados, para que seja retirado neste momento e ele seja 
discutido, em todos os momentos, desde que esse plano de capitalização, digamos 
assim, os salários dos professores, da brigada militar, vem sendo ventilado, há, para 
a comunidade, um engodo para que o plano vai ser supereficiente, quanto a matriz 
salarial, esse plano com certeza ele desmonta o plano de carreira dos professores, e 
também da brigada, então não é que tanto abrigada quanto os professores não 
queiram que o plano aconteça, mas o que se quer é que direitos adquiridos sejam 
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preservados, onde alguns dizem que será, e o estudo demonstra que não, então, 
resta haver sim, um debate e uma discussão com a comunidade, com os pais, com 
os alunos, com os professores, com o governo, e com os legisladores, vereadores, 
Assembléia, pedir um tempo maior, é fazer algo que nesse momento é 
absolutamente necessário, os professores certamente não querem a greve, mas é 
uma forma de pressionar os senhores deputados que irão votar amanhã a não ser 
que o governo do estado retire da pauta de votação, o projeto terá sim comprometido 
absolutamente o plano de carreira, tanto da brigada, quanto dos professores, 
certamente a categoria dos funcionários públicos é uma categoria que merece ser 
ouvida, e merece ser avaliada, então para isso tem os planos de carreira, então eu, 
como entrei no dia 26 e o meu requerimento foi rejeitado, não poderia entrar de novo 
hoje porque não completou trinta dias, pedi para subscrever o requerimento do 
Vereador Felipe Sálvia, porque realmente a sociedade e a comunidade preciosa ter 
conhecimento sim, a greve nesse momento é terrível, falo como professora, e falo 
como mãe também, então assim, vamos discutir melhor, vamos dar esse tempo e 
esse espaço de dialogo que é o que essas duas categorias vem pedindo desde o 
momento em que foi ventilado a questão da mudança do plano; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, pessoas, eu gostaria 
de não discutir, mas eu desde que estou vereador, desde que sou pai, eu só vejo o 
CEPERGS dizer, se não fizer eu entro em greve, eu estou cansado, por isso que eu 
não compreendo toda vez que tem uma ação salarial, uma ação de reajuste, uma 
ação de beneficio, bom, se não fizer isto eu vou entrar em greve, eu acho que o 
primeiro dialogo que tinha que haver, porque eu disse hoje para um cidadão da 
brigada militar, eu não conheço o projeto, não posso lhe dizer que eu sou favorável 
ou contrario ao projeto, deveria sim haver por parte do governo uma possibilidade de 
botar esse projeto em votação, mas vem lá o CEPERGS através de algumas 
pessoas, porque não são todos os professores, eu não posso aqui cometer injustiça 
e dizer que todos os professores querem greve, eu estou estarrecido, estou cansado, 
porque os meus filhos tem que passar agora de ano para poder complementar as 
horas escolares, então assim, eu acho, eu entendo, eu vou votar contrário, porque já 
votei a outra vez contrario, mas acho que para haver um dialogo as duas partes tem 
que querer, e hoje, esta estampado em todos os jornais esta nas televisões, esta nas 
rádios, dizendo, bom, se não retirarem o projeto greve novamente, pelo amor de 
Deus, isso é dialogo, isso é conversa, não é, temos que pensar, temos que mudar, 
tenho certeza Vereadora Sandra Citolin, você como é professora, como mãe, 
professora de uma das minhas filhas, não tem esse pensamento que algumas 
pessoas que direcionam o CEPERGS tem, hoje de manha, numa entrevista eu fui 
literalmente peitado, dizendo, agora ou tu vota com um requerimento que vai dar 
entrada lá na câmara ou tu é contra nós, eu não sou contra os professores, não sou 
contra o reajuste, eu não sou contra a adequação, eu acho que tem que haver sim 
um dialogo, porque pelo que se diz; Vereador Felipe Sálvia; me dá um aparte 
vereador; Vereador Paulino de Moura; sim Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
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Felipe Sálvia; vereador, o que eu estou pedindo neste requerimento é o dialogo, 
estou pedindo o dialogo, se o senhor quer dialogo vota o meu requerimento, não vote 
contrario, porque estou pedindo que haja um dialogo, que se retire o projeto que esta 
lá na assembléia e vão dialogar, vão discutir, vão se debater, o que estou pedindo é 
isso, para não prejudicar as crianças e também os professores, que agora eu 
também sempre disse, que a única maneira nesse pais e até no mundo de se 
conseguir alguma coisa, das categorias conseguir alguma coisa, é através de greve, 
eu não quero greve, para prejudicar nem pai, nem aluno, nem professores, mas o 
que estou pedindo neste meu requerimento, é que se retire esse projeto que esta em 
pauta na assembléia e se discutam, era isso senhor vereador; Vereador Paulino de 
Moura; obrigado, desculpa discordar da vossa excelência, eu quero deixar claro que 
da forma que fui abordado hoje de manhã eu não votarei, não sou favorável, porque 
se a pessoa que me abordou disse o que disse o que eles não fazem nas demais 
situações? Então assim, eu não concordo, eles já sabiam desse requerimento, então, 
porque na abordagem que me fizeram hoje de manha, uma pessoa, ela deu entender 
que o requerimento entraria novamente, e que se eu não votasse favorável eu iria 
sofrer as conseqüências, prefiro sofrer as conseqüências, infelizmente, contra um 
amigo, contra uma pessoa que eu respeito muito que é o Vereador Felipe Sálvia, eu 
votarei contrário, se passar não é problema meu, se for derrubado não é problema 
meu, mas tem que mudar a mentalidade de algumas pessoas que são dirigentes de 
classe, se eles não mudarem, não vai haver Vereador Felipe Sálvia, nunca o dialogo, 
e se o instrumento que nós, homens públicos, que a imprensa, que os jornais, as 
rádios, bom, se não fizerem, podem ter certeza que vai ter greve, então que se faça 
greve, que minha filha fique um pouco mais no colégio, mas eu vou manter minha 
coerência eu vou lutar até quando eu puder, e eu quero que as professoras que aqui 
estão, que eu tenho uma admiração muito grande, não compreendam que eu tenho 
algo contra vocês, eu tenho algo contra posições de algumas pessoas tomadas por 
radicalismo, antes de pedir o dialogo, vai para a imprensa e diz que quer greve, 
então tivesse antes de haver a manifestação do CEPERGS, tinha que ter procurado 
as câmaras de vereadores, os deputados, a governadora e proposto um dialogo, 
mas não, depois largou na imprensa que vai fazer greve e depois quer dialogo, então 
seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; Vereador 
Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente;  Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; meu requerimento vai entrar em processo de votação Senhor Presidente eu 
gostaria se o plenário assim entender que essa votação fosse nominal, se o plenário 
assim entender, eu gostaria que o senhor colocasse em votação meu requerimento 
verbal; Presidente Vereador Leandro Adams; acho que não há necessidade 
vereador, esta em votação o requerimento nº. 02 do Vereador Felipe Sálvia, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, 
portanto rejeitado requerimento cinco a quatro; Vereador Felipe Sálvia; justificativa 
de voto, senhor presidente, mais uma vez se pisa no regimento interno dessa casa, 
fiz um requerimento, sou um vereador dessa casa, eleito como vossa senhoria, o 
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senhor deveria colocar o meu requerimento verbal em votação para assim meus 
pares pudessem votar, se quisessem, nominal ou não, o senhor não o fez; 
Presidente Vereador Leandro Adams: nós podemos registrar então, registrar os 
vereadores, registramos em ata os vereadores que foram contrários ao requerimento 
do Vereador Felipe Sálvia, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Erlei Vieira, Vereador 
Eugênio Grandó, Vereador Elbio Esteve e Vereador Paulino de Moura, vereadores 
favoráveis ao requerimento do Vereador Felipe Sálvia, Vereador Estevão De Loreno, 
Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Felipe Sálvia, Vereadora Sandra Citolin, e 
também quero registrar que se essa presidência votasse daria cinco a cinco, 
moções, convido à senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor das 
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº. 01 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº. 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº. 03 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº. 04 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº. 05 Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; nº. 06 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; n º 07 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº. 08 Vereador Felipe Sálvia - PDT; nº. 09 Vereador Paulino de 
Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla - PP e Vereador Estevão De Loreno – PP; 
nº. 10 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº. 11 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº. 
12 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº. 13 Vereador Rudinei Brombilla - PP e 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº. 14 Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB, Vereador Gilnei Jarré - PSDB e Vereador Eugênio Grandó - 
PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos os 
presentes, projetos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do numero, 
ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 149/09. Autor 
executivo municipal. Institui gratificação ao liquidante da CODECAR. O presente 
projeto de lei é viável. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos os presentes, Senhora Secretária 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 149/2009. Autoria do executivo 
municipal. Institui gratificação ao liquidante da codecar. o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, aprovado o projeto de lei 
149/2009, Senhora Secretária proceda a leitura do próximo projeto; Vereador Gilnei 
Jarré; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro 
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Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; gostaria 
que fosse colocado em bloco, votado em bloco os demais projetos, com exceção o 
152 e o 176, os demais acho que tem condição de ser colocado em bloco, pode ser? 
152; Vereador Felipe Sálvia; 152 e176; Vereador Gilnei Jarré; isso 181 tem 
emenda também; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
pedido verbal do Vereador Gilnei Jarré, para o projeto 181, 152 e 176 para ser 
votado em separado, os demais votação em bloco, esta em discussão, 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, ementa e autor dos projetos que serão votados em 
bloco; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 067/2009. Autoria 
Vereador Paulino de Moura. Proíbe o consumo de cigarro, cigarrilha, charuto, 
cachimbos ou de qualquer outro produto fumigeno, derivado ou não do tabaco, em 
ambiente de uso coletivo, no município de Carazinho. O presente Projeto de lei é 
viável conforme parecer do IGAM e do Jurídico da casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros portanto exaramos parecer favorável a 
tramitação da matéria. projeto de lei 179/2009. Autoria Executivo Municipal. Autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundescar. O presente Projeto de 
lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros portanto 
exaramos parecer favorável a tramitação da matéria. projeto de lei 180/2009. Autoria 
Executivo Municipal. Inclui metas nas leis nas leis municipais nº. 7.017 – PPA 
2010/2013 e nº. 7.068 –LDO/2010. O presente Projeto de lei é viável, conforme 
parecer jurídico da casa.  projeto de lei 068/2009. Autoria Vereador Erlei Vieira. Dá 
denominação ao segmento designado Travessa 01, Bairro Aeroclube. O presente 
Projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros portanto exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. projeto de 
lei 183/2009/2009. Autoria Executivo Municipal. Dá nova redação ao artigo 5º da lei 
municipal nº. 7.027/09. a qual autoriza doação de área à empresa Alexandre Augusto 
Graeff.  O presente Projeto de lei é viável. Projeto de lei 184/09. autoria executivo 
municipal. Declara de utilidade publica a agencia de desenvolvimento econômico e 
social da região do Planalto Médio – ADES. O presente projeto de lei é viável. 
Projeto de lei nº. 166/2009. Autoria do executivo municipal. Autoriza o município de 
Carazinho a firmar convenio com a ULBRA Carazinho, através do instituto de 
consultoria e desenvolvimento Ltda. ICCNE. O projeto de lei é viável conforme 
parecer do IGAM. Presidente Vereador Leandro Adams;  esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos os presentes, peço a Senhora 
Secretária que proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 067/2009. Autoria 
Vereador Paulino de Moura. Proíbe o consumo de cigarro, cigarrilha, charuto, 
cachimbos ou de qualquer outro produto fumigeno, derivado ou não do tabaco, em 
ambiente de uso coletivo, no município de Carazinho. O presente Projeto de lei 
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encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. projeto de lei 179/2009. Autoria 
Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da 
Fundescar. O presente Projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia.  projeto de lei 180/2009. Autoria Executivo Municipal. Inclui metas nas leis 
municipais nº. 7.017 – PPA 2010/2013 e nº. 7.068 –LDO/2010. O presente Projeto de 
lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia.  projeto de lei 068/2009. Autoria 
Vereador Erlei Vieira. Dá denominação ao segmento designado Travessa 01, Bairro 
Aeroclube. O presente Projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Projeto de lei 183/2009. Autoria Executivo Municipal. Dá nova redação ao artigo 5º 
da lei municipal nº. 7.027/09. a qual autoriza doação de área à empresa Alexandre 
Augusto Graeff.  O presente Projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia. Projeto de lei 184/09. Autoria executivo municipal. Declara de utilidade 
publica a agencia de desenvolvimento econômico e social da região do Planalto 
Médio – ADES. O presente Projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia. Projeto de lei nº. 166/2009. Autoria do executivo municipal. Autoriza o 
município de Carazinho a firmar convenio com a ULBRA Carazinho, através do 
instituto de consultoria e desenvolvimento Ltda. ICCNE. O presente Projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social 
dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, esta em discussão os projetos, com os pareceres já aprovados, 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas, pessoas que nos escutam, em nenhum 
momento eu quero proibir as pessoas de ir e vir, em nenhum momento eu quero 
proibir as pessoas que não fumem, mas em locais fechados, estabelecimentos 
fechados, tem que haver uma proibição, a lei em São Paulo ela já deu uma redução 
muito grande, na atmosfera da cidade, onde há uma melhora muito grande, a saúde 
publica também houve um avanço muito grande relacionado a proibição do fumo, eu 
tenho visto e acho que todos vocês tem visto de que em hospitais, colégios, 
secretarias, diretorias, tem pessoas que estão fumando dentro dos estabelecimentos 
e não respeitando uma lei federal, essa lei municipal ela vai só regulamentar uma lei 
estadual a qual diz que é alei maior, mas a lei estadual, no meu ver, ela foi muito 
branda, ela foi muito acessível, e com essa regulamentação, se vocês assim 
entenderem, os colegas vereadores entenderem, que nós devemos aprovar essa lei, 
ela vai ser muito rígida, quem vai fiscalizar? Vamos criar a fiscalização municipal que 
já tem a fiscalização, nós moradores, nós cidadãos, que não fumamos, nós também 
vamos fazer a fiscalização, vamos fazer a denuncia e vamos dizer onde esta se 
fumando, infelizmente eu quero que vocês compreendam,  não podemos fumar em 
ambientes fechados, tem pessoas que não fumam, tem pessoas que fumam, 
passivamente, eu em casa não deixo minha esposa fumar no apartamento, eu no 
restaurante onde eu trabalho, eu digo para ela com todo respeito, de cinco pessoas, 
seis no lar, só ela fuma, aqui tu não vai fumar, tu quer fumar, pode fumar lá fora, e 
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graças a Deus, ela respeita minhas filhas, e o meu filho, nenhum deles, fumam, 
então se cada um de nós fizer um pouquinho, quantas vidas Dr. Elbio nós podemos 
salvar, e não podemos ter medo da posição que nós vamos tomar, porque nós não 
proibindo as pessoas de fumar, se elas quiserem fumar na rua, se elas quiserem 
fumar num ambiente lá fora, que nem ali no comercial tem um ambiente propicio para 
isso, pode ir, não tem problema nenhum, hoje eu disse para uma senhora, o direito 
de vir dela, termina onde começa o meu direito de ir e vir, porque eu não fumo, então 
se ela fuma e eu tenho que respeitar ela, ela tem que me respeitar eu que não fumo 
e eu queria que isso fosse uma situação de saúde publica, esse voto hoje fosse um 
protesto para nós cidadãos que não fumamos, e para os que fumam é saber diminuir  
o consumo de cigarro, quem sabe daqui a pouco nós temos quantas pessoas 
deixando de fumar, peço encarecidamente aos colegas vereadores, dá para 
entender que a votação vai ser unânime por que senão não teriam deixado em bloco 
os projetos, e agradeço, prometo uma coisa, vou cobrar muito do executivo assim 
sancionando, vou cobrar muito, para que a lei possa ter eficácia, para que a lei possa 
ser cumprida, e se eu chegar num estabelecimento, ou as demais pessoas que aqui 
estão, num estabelecimento e tiver alguém fumando, tem que chamar a fiscalização, 
porque a lei diz claro, que a punição é financeira, não me interessa se é na 
prefeitura, se é num colégio, se é na rádio, se é num bar, a lei diz claramente que a 
punição é do proprietário, ou do chefe do setor, então quer dizer assim, eu quero 
fazer e pedir senhor presidente, que  essa lei for aprovada, se a vossa pessoa ou 
quem assumir a presidência da câmara no ano que vem, fazer uma divulgação muito 
ampla disso, que a lei é muito rígida, quem não cumprir com a lei, não é o individuo 
que esta dentro do estabelecimento, é o dono do estabelecimento, é o secretario de 
educação, é o secretário de habitação, não interessa, eles são responsáveis e se for 
órgão de governo, o responsável vai ser o governo, porque o governo através do seu 
secretário, através do seu diretor, esta deixando as pessoas fumarem no 
estabelecimento, eu vou ser um carrasco e vou cobrar muito dessa lei, e quero que a 
população entenda isso, é uma situação de saúde publica, é uma necessidade 
publica na rede de saúde, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams;  
Vereador Felipe, pediria ao primeiro vice-presidente para assumir os trabalhos por 
alguns;  Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, o projeto 
do Vereador Paulino de Moura realmente é bom, é um projeto que realmente proíbe 
as pessoas de fumarem em lugares fechados, isso vai favorecer muita gente, mas eu 
discordo e eu discuti, eu consultei com o Vedana, com nosso jurídico, já que a outra 
jurídica esta de laudo, porque existe uma lei maior, existe um projeto de lei da 
governadora Yeda que foi aprovado a pouco tempo atrás, que já proíbe, já proíbe de 
fumar em lugares fechados, nós não podemos, nós vereadores, passar por cima de 
uma  lei estadual, como os deputados estaduais não podem passar por cima de lei 
federal, qualquer estabelecimento ao meu ver vai poder entrar com uma ADIM 
derrubando essa lei municipal, é o meu entendimento senhores vereadores, eu sou a 
favor do projeto, eu sou a favor, mas, nós não podemos cair no ridículo de passar por 
cima de leis maiores, essa casa já caiu no passado no mesmo erro, porque já existe 
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uma lei da governadora Yeda, não pode o vereador passar por cima de uma lei 
estadual, então repensem muito bem o  que vão fazer, esta em bloco, eu deixei ir  
para bloco, porque eu voto a favor, mas pensem muito bem no que vão fazer, para 
depois nós não cair no ridículo, era isso; Vereador Paulino de Moura; me concede 
um aparte colega? Obrigado; Presidente Vereador Gilnei Jarré; devolvemos os 
trabalhos para o presidente da casa Vereador Leandro; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo mais vereador que queria discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime dos projetos, senhora secretária proceda a leitura 
dos projetos em separado; Vereador Paulino de Moura; até para tranqüilizar esta 
casa, o jurídico dessa casa fez uma ampla redirecionamento do projeto, mandou 
para o IGAM, como já existia uma lei estadual, ele mandou o projeto, e o IGAM deu o 
parecer favorável, então nós não estamos infringindo em nenhum quesito o nosso 
regimento e a nossa lei orgânica, e todos os vereadores que votaram favorável, 
votaram sabendo e respaldado pela nossa consultoria jurídica, então quero deixar 
bem claro isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; será registrado em 
ata vereador; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei  152/2009. Autor 
executivo municipal. Estabelece normas de proteção da arborização no município de 
carazinho e revoga lei municipal numero 6.653/07. O presente projeto de lei com 
emenda modificativa de autoria do Vereador Gilnei jarré, é viável, e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, portanto exaramos parecer 
favorável a tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça  e finanças do projeto, não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretária 
proceda a leitura da emenda modificativa; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n°.152/09. EMENTA; Altera a redação do 
Art.21, do Art.28, do Art.31, do Parágrafo Único do Art. 31, do Art.32, do § 3° do 
Art.32, do inciso l do Art.33, do Art.34, do § 3° e § 4° do Art.-34, do § 1° do art. 38, do 
inciso 2 � do art. 40, do § 2° do Art.42, do inciso 3° do Art.-43, do Art.51,do Art.52. do 
§ 1° do Art. 53, do § 2 do Art.55 e do Art.56, altera O § 1° para Parágrafo Único do 
Art.33 e exclui o § 2° do Art.33, do Projeto de Lei N° 152, do executivo Municipal. 
AUTOR: Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão a emenda modificativa do Vereador Gilnei jarré, o próprio; Vereador 
Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos 
assistem na noite de hoje, fizemos essa emenda, devido 2007, termos feito o 
processo de municipalização ambiental do município de Carazinho, naquele 
momento eu era secretario de desenvolvimento, e acompanhei todos os tramites 
necessários para a municipalização, devido ao curto espaço de tempo que tínhamos 
para aprovação do referido projeto de municipalização, tivemos inúmeros erros, 
correções que deveriam ter sido feitas apos, passaram-se praticamente dois anos, e 
o executivo resolveu fazer as emendas, não teve iniciativa, prefeito atual, Aylton 
Magalhães, teve iniciativa ao findar desse ano e fez algumas correções que 
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entendemos que não seriam cabíveis, tivemos consultando um engenheiro através 
de msn, porque ele se encontra no Canadá, e ele que foi o engenheiro que 
realmente fez, oi? Presidente Vereador Leandro Adams; Knoop; Vereador Gilnei 
Jarré; é Alexandre Knoop, todo esse estudo e a municipalização  com o 
acompanhamento do secretario e algumas outras pessoas técnicas, ele estaria 
favorável a essas alterações, e não via problema nenhum, são  alterações técnicas, 
nada pessoal, porque eu não tenho nada que ver com o meio ambiente, a única 
coisa que tenho que ver com o meio ambiente é com a preservação do meio 
ambiente, e tenham a certeza também de que temos que responsabilizar não só os 
cidadãos comuns que vão lá e pedem autorização,  e também não responsabilizar os 
funcionários, a principal alteração é a responsabilidade que estamos colocando 
acima dos funcionários do município, que hoje, ninguém tem responsabilidade 
nenhuma, apenas o prefeito municipal, qualquer dano ambiental que ocorra o 
prefeito é responsável, nessa alteração que estamos fazendo, uma das alterações, 
responsabiliza o funcionário que cometer a irregularidade, então não tenho porque, 
até não sei de cabeça todas as alterações que fizemos, mas tivemos 
acompanhamento de pessoas que viveram, tiveram uma vida inteira junto ao meio 
ambiente, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; vereadora 
Sandra;  Vereadora Sandra Citolin;  senhor presidente, senhores vereadores, em 
relação a emenda do Vereador Gilnei jarré, quero dizer que antes de saber quem fez 
essa redação da emenda modificativa ao PL 152/2009, consultei a legislação federal, 
a legislação estadual, porque a minha formação é biologia, eu também sou bióloga, 
então compreendo o que aqui se refere determinados artigos, e esse menino, a 
quem eles consultaram, fiquei sabendo agora, foi meu aluno, então certamente 
confio no meu aluno, porque foi meu aluno, e certamente ele também confia na 
analise da professora dele, então  eu quero dizer que hoje pela manhã chegou a 
emenda do executivo municipal, que é uma cópia do que esta aqui na emenda do 
vereador, quando nós analisamos o projeto, a gente analisa, como essa é uma casa 
de leis, respeitando a legislação, que é a nossa preocupação, a preocupação de 
todos os vereadores dessa casa, então eu quero dizer que em relação a redação da 
emenda modificativa, ela foi encaminhada há uns 30 dias atrás, e foi solicitado 
parecer do conselho municipal do meio ambiente, do departamento do meio 
ambiente, e chegou algumas colocações hoje pela manhã, depois que a gente já 
tinha estudado todo o projeto e todas as emendas também, e toda legislação 
pertinente a esse assunto, então quero dizer que com a mais absoluta segurança 
esse projeto esta há 60 dias na casa, já expirou o prazo de votação, então teria que 
ser não mandado agora e sim, com o tempo necessário para as emendas 
modificativas; Presidente Vereador Leandro Adams;  Vereador Paulino;  Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, demais pessoas, vereadora Sandra, também 
compreendo o profissional que é o Alexandre, também compreendo o conhecimento 
que vossa excelência tem em biologia, mas eu quero discordar de algumas emendas 
do vereador Gilnei, porque algumas já estão incorporadas dentro dom projeto, e nós 
fizemos uma analise em cima desse projeto, e essas emendas algumas já estão 
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dentro do projeto, a vossa excelência pegou e fez emenda em cima de alguns artigos 
que já estavam no projeto, tem no mínimo quatro a cinco emendas do Vereador 
Gilnei que é boa, que é ótima, que é maravilhosa, o prefeito, o Álvaro Sana, os 
vereadores que estudaram, concordo com essas emendas, mas ai é que esta a 
situação, bom ele já esta há 60 dias na casa, algumas emendas nós vamos fazer a 
redundância, vamos votar no que já esta comprometido dentro do corpo do projeto, 
então eu vou votar por descarga de consciência, vereadora Sandra, contrário a isso 
por quê? Tu participaste da reunião, tu viste que lá tem boas emendas do vereador 
Gilnei, que foi bem orientado a fazer, mas têm algumas que já estavam elencadas no 
projeto, que se transformou em emenda, mas dai nós estamos fazendo, mudando o 
projeto original, Vereador Gilnei, com todo respeito, através de emenda, nós 
poderíamos ter deixado essas emendas, três, quatro que estão conflitando com o 
projeto fora, mas dai faltou habilidade, também eu tinha que ter procurado vossa 
excelência, e dito, Vereador Gilnei, essas emendas aqui já estão no corpo do projeto, 
sim vereador; Vereador Gilnei jarré; obrigado pelo aparte vereador, mas acredito 
ainda que faltou habilidade do governo, o governo copiou a lei que o Alexandre fez, 
que é a lei 6.653 e esta revogando a lei de um profissional, e estão copiando a lei 
alterando meia dúzia de artigos, então faltou habilidade do governo, não faltou 
habilidade minha, vou discordar do senhor, porque acredito, se o senhor esta 
dizendo que essas emendas contemplam, então não muda nada, se ela contempla, 
esta só reafirmando, o que se contempla, então acho que não teria o porquê do 
senhor ser contra, muito obrigado, senhor vereador; Vereador Paulino de Moura; 
agradeço, mas assim, vamos para o lado político, para o viés político, vossa 
excelência esta fazendo uma coisa que já esta contemplada pelo executivo, daqui 
um dia, daqui dez dias vossa excelência vai dizer que são emendas do Vereador 
Gilnei, se não o projeto não  iria para a frente, então é a minha visão do que eu 
tenho, e por isso que eu entendo que o executivo tem a função de fazer o projeto, o 
vereador tem a função de emendar, tem a função de emendar, eu mantenho a minha 
posição e gostaria que os vereadores me acompanhassem, porque eu entendo que 
muitas dessas emendas já estavam no corpo do projeto e agora nós não podemos 
mais só deixar as  emendas boas, que tem boas emendas, nós não conseguimos 
mais tecnicamente, juridicamente deixar as emendas e votar item por item, nós 
precisam os votar em bloco porque esta em bloco, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovada a emenda do Vereador Gilnei Jarré, cinco a quatro, senhora secretária 
proceda a leitura da emenda modificativa do executivo; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Projeto de lei 152/2009. O qual estabelece normas de proteção e 
promoção da arborização no município de Carazinho e revoga lei municipal 
6.653/2007. Propomos as seguintes emendas: Emendas Modificativas: numero 1: 
Art.28, Art.31, art. 34 parágrafo 3°, art. 43, inciso 3° art. 55, parágrafo 2°; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão a emenda modificativa de autoria do 
executivo municipal, Vereador Gilnei; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, 
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senhores vereadores, imprensa, publico, acredito eu que essa emenda já estaria 
prejudicada, nem  deveria ir  a votação, porque é uma copia das minhas alterações, 
o executivo infelizmente não teve a capacidade de fazê-las antes, são 60 dias de 
projeto dentro da casa, teve que copiar do Vereador Jarré, mas não tem problema, 
eu sugiro que o prefeito municipal vete essa emenda e mostre que ele é mais forte 
que o vereador, é isso, isso aqui é uma queda de braço, prefeito veta, os vereadores 
concordam com o veto e a emenda esta derrubada, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino; Vereador Paulino de Moura; como 
eu não tenho  pressa nenhuma de sair daqui eu vou debater com o vereador Gilnei, a 
política é isto, a política é o contraditório, e é uma visão de posição, e realmente  se 
eu tivesse um pouquinho de influencia junto ao prefeito Aylton, eu vetaria essas 
emendas, e derrubaria, concordaria com ela aqui,  nós ganharíamos  da vossa 
excelência porque eu disse antes dele vir para a tribuna, o Gilnei é um cara muito 
inteligente, é um cara muito esperto, ele esta fazendo as emendas, para que? Para 
chegar na comunidade, chegar na sociedade e dizer, bom essas emendas o prefeito 
não teve competência e eu, Vereador Gilnei, tenho competência, porque fui 
secretário de desenvolvimento, então eu vou dizer a vossa excelência como a vossa 
excelência é muito franca sempre, também sou franco, eu vou pedir para o prefeito 
vetar essas suas emendas, e vou manter o veto dele no plenário, dai vou mostrar 
que realmente é uma queda de braço, entre nós e a vossa excelência, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, não viria até essa tribuna, mas não  me 
agüento gente, semana passada o Vereador  Jarré pisoteou em cima da Vereador 
Sandra, hoje a vereadora Sandra vem aqui, faz o que tem que fazer, é o seu voto, eu 
tenho  que respeitar, por isso que eu canso de dizer, o Aylton tem uma maioria falsa, 
e vou continuar dizendo sempre, maioria falsa, é bom não ter, e o vereador que quer 
ser prefeito, tem que concorrer a prefeito, se quer modificar todo um projeto do 
prefeito, ele tem que concorrer a prefeito outras vezes, porque o prefeito é o Aylton, 
ele ganhou nas urnas, se mexe em quase a totalidade de um projeto, se diz que o 
prefeito copia emendas, o prefeito pode até copiar, isso é coisa boa, de vereador 
pode até copiar, isso é legal, agora eu também quero que o prefeito vete essas 
emendas, também quero, porque dai nós vamos descobrir quem é quem nessa base 
que eu acho que é uma base, vou dizer sempre, que é uma maioria falsa, e se é pra 
ter maioria falsa, que não tenha, era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; 
não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, portanto 
rejeitada a emenda modificativa de autoria do executivo municipal, senhora 
secretária proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei  152/2009. Autor executivo 
municipal. Estabelece normas de proteção da arborização no município de carazinho 
e revoga lei municipal numero 6.653/07. O presente projeto de lei com as emendas 
modificativas encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão da ordem econômica e 
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social, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, 
esta em discussão o projeto, com os pareceres e emenda já aprovado, Vereador 
Paulino; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, eu 
não gostaria de perder a linha, de perder as estribeiras, eu vou recordar só a 
vereadora Sandra de que nós fizemos uma reunião, onde nós decidimos sobre esse 
projeto, e é lamentável, eu não vou entrar no  mérito de questão de projeto, mas eu 
vou entrar no mérito de palavra, de comprometimento, lá no gabinete do prefeito se 
reunimos nós cinco, e nós tínhamos combinado a situação desse projeto 
especificamente, é lamentável, eu respeito, é lamentável mas respeito, de que a 
vossa excelência mudou a  posição, buscou mais subsídios, pegou maior 
conhecimento sobre a matéria, mas nós tínhamos acertado de que nós não 
votaríamos essa situação, da forma que estava, estava lá os cinco vereadores, não 
sei  se a vossa excelência se recorda, porque eu não vou cometer injustiça aqui 
contigo, não vou, mas infelizmente, nesse projeto especifico tu pode ter a justificativa 
que tu tiver, quem sabe melhorou o projeto, quem sabe tu teve subsídio melhor, mas 
nós tínhamos acertado e acordado que esse projeto, nós, a base, votaríamos 
contrários, então, eu não quero nem entrar no lado pessoal, não vou, vou me 
comprometer como pai que sou, como homem evangélico que sou, de não entrar no 
lado pessoal, mas assim fica difícil, assim realmente fica difícil, eu não entendo qual 
foi a mudança radical, gostaria até de ouvir, quem sabe, através de subsídios tu 
buscou coisas e não nos comunicou, não interagimos entre nós sobre essa 
mudança, eu tinha a convicção, não vou nem no mérito, é uma situação, você vai 
cumprir com a determinada situação que tu assinou um documento, eu vou te 
respeitar nisso, mas eu também gostaria que você tivesse uma sensibilidade maior, 
na hora de você tomar uma decisão, tomar uma posição, porque fica difícil 
realmente, a gente fica na flor da pele, porque é uma  casa de  discussão, é uma 
queda de braço, a gente fica realmente nisso, eu só te digo isso, tu assumiste um 
compromisso com nós quatro, no gabinete do prefeito municipal, porque te recorda 
que o prefeito disse não tem problema nenhum se o vereador quer fazer as 
emendas, que se bote a votação as emendas dele e aprovem, mas dai nós, como 
base, assumimos um compromisso, não, nós vamos debater com o  Vereador Gilnei 
Jarré e vamos mostrar para ele que isso esta acontecendo aqui no projeto, então, só 
isso que eu lhe digo, infelizmente eu tenho que lhe dizer com a elegância que nem 
eu sabia que tinha isso, mas graças a Deus, eu tenho me aperfeiçoado, tenho 
buscado na paz de espírito algumas colocações, então peço a ti que não faça mais 
isso, se não quer assumir, diz, não, não vamos assumir, eu vou decidir na hora lá 
como vou fazer, porque, quem tem secretaria no governo não sou eu, é o PMDB, 
mas é o PMDB, a instituição PMDB, então obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams;  Vereadora Sandra Citolin;  Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores,  em relação ao projeto, Vereador Alemão, em primeiro lugar 
eu quero lhe agradecer realmente pela sua educação, e pela sua compreensão, a 
gente percebe que é bastante, que há um auto controle realmente, Vereador Felipe 
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Sálvia, eu quero lhe dizer que eu não sou uma mulher que gosta de apanhar, muito 
pelo contrario eu nunca apanhei, nem quando criança, quero lhe dizer  que qualquer 
posição que eu tomar ou para a direita ou para a esquerda, eu vou apanhar, porque 
realmente aqui nesta casa é a minha posição que diferencia os acordos políticos, 
politiqueiros, intencionais, de segundo sentido, que vai para a esquerda, que vai para 
a direita, e quero lhe dizer assim Vereador Felipe Sálvia, quando o senhor fala em 
maioria falsa, e olha para mim, pode na sua interpretação ser uma maioria falsa, mas 
eu quero lhe dizer que respeito o prefeito Aylton, tenho uma profunda admiração pela 
quantidade de votos que ele fez, se elegeu prefeito, já disse a ele, já disse aos 
senhores, e já disse a toda população carazinhense que o que eu puder fazer para 
auxiliar e ajudar a comunidade de carazinho, com o prefeito Aylton, farei e estou 
fazendo incansavelmente, estando o meu partido a frente da secretaria de educação, 
ou não, quero lhe dizer Vereador Felipe Sálvia e demais vereadores, que todos os 
projetos, eu analiso, leio, e procuro, Vereador Paulino de Moura, informações, no dia 
em que nós conversamos, com o prefeito, eu não conhecia o projeto eu não tive 
acesso nem as emendas, e ouvi sim as ponderações, que tinha artigos ali que iriam 
trazer um prejuízo para o município, que iriam de repente supervalorizar algum setor, 
e isso ficaria difícil de ter um controle, de ter um respaldo do executivo, tudo bem, e o 
que eu falei, lembro perfeitamente, e eu acho que os senhores também, eu não 
disse, sim, sim, estamos juntos sim, sim sou a maioria e acato, eu disse sim, sim, vou 
conhecer o projeto, eu não conhecia o projeto, eu não sabia que emenda tinha, ai 
puxamos o projeto, o Dr. Álvaro Sana trouxe o projeto, para nós olharmos os itens, 
certo? E nós olhamos, e conversamos, hoje a tarde, Vereador Felipe Sálvia, chegou 
na minha comissão as quatro e meia, cinco horas da tarde, nós antes tínhamos 
conversado, que se chegasse na minha comissão ele viria, eu seguraria, para 
analisar melhor, para estudar melhor, não olhei o prazo do projeto, o prazo do projeto 
daria condições do Vereador Jarré fazer o pedido, e colocá-lo em votação e o 
presidente colocá-lo em votação, então acho que a mim, como  vereadora, com toda 
sinceridade, pouco me importa se a vaidade é do Vereador Jarré ou é do prefeito 
Aylton, a minha analise no projeto foi em cima do que o projeto contempla, e o 
projeto, em nenhum artigo ele fere a legislação, e fica sim uma proposta de que seja 
encaminhado pelo Vereador Jarré, ou pelo prefeito Aylton, o prefeito Aylton, faz 15 
dias que nós conversamos, então há 15 dias ele já poderia ter mandado emendas, 
ou pareceres do próprio conselho; Vereador Paulino de Moura; me concede um 
aparte; Vereadora Sandra Citolin ; só um pouquinho Vereador Paulino de Moura, 
mas o que me fez decidir agora na hora o meu voto, foi que as seis horas da tarde, o 
diretor de meio ambiente, senhor Marcelo, que é diretor do meio ambiente, veio até 
esta casa, conversou com alguns vereadores, inclusive comigo, e disse, estava com 
todo projeto, com toda planilha, que não foi consultado, então, se eu não tenho um 
parecer do conselho, eu não tenho uma manifestação do diretor do meio ambiente, e 
ele não foi nem ouvido em nenhum momento, não sei lá por quem, o que essa 
vereadora segue é a legislação, e eu segui a legislação; Vereador Paulino de 
Moura; colega Vereadora Sandra Citolin, só para restabelecer a verdade, o Álvaro 
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Sana adentrou dentro do gabinete do prefeito com as modificações pertinentes, em 
cima das emendas do Vereador Gilnei Jarré, em cima disso nós analisamos item por 
item, a senhora estava junto, presente,sim senhora; Vereadora Sandra Citolin; item 
por item vereador? Vereador Paulino de Moura; ele botou no papel, tu me 
desculpa, eu ser franco, ele botou num papel, e daí mostrou para nós em cima das 
emendas do Vereador Gilnei Jarré, então pelo amor de Deus, eu peço 
encarecidamente a ti, se tu tem essa dificuldade, por exemplo de querer  fazer dentro 
da tua visão, técnica e jurídica, não assuma nada antes de você buscar o real 
subsidio para o teu voto, porque sinceridade, eu estou falando muito franco mesmo, 
do jeito que esta não dá, você diz uma coisa, e faz outra, porque depois de nós 
analisarmos, saímos dali, os cinco vereadores, nesse projeto especifico, não por 
queda de braço, mas por convencimento do Álvaro, de que nós faríamos, a votação 
de um tipo diferente, então eu sei que chegou hoje, eu se sou o prefeito municipal, 
eu demito esse diretor, eu demito amanhã de manha esse diretor, porque, se ele não 
foi consultado, e ele sabia que o projeto esta na casa há 60 dias, ele tem que ir lá 
buscar saber, junto com o secretário de administração, junto com os jurídicos da 
prefeitura, eu demito ele amanhã, se ele disse isso para vocês que ele não sabia, 
que ele não foi consultado, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Gilnei Jarré; Vereadora Sandra, me dá um aparte? Obrigado. 
Até para colaborar com a idéia do Vereador Alemão, eu acho que o prefeito não 
deveria ter contratado esse indivíduo que se diz diretor de expediente. Até tem que 
agradecer, antes eu esqueci, de que os vereadores aprovaram o requerimento, que 
seja encaminhado ao tribunal de contas, e ao ministério público, que o prefeito não 
cumpriu a lei, em momento algum, na hora em que  contratou esse indivíduo, que 
desde o dia primeiro de abril está trabalhando na secretaria de educação, que não 
tem nada haver com o meio ambiente. Por isso que ele não sabe de nada, não sabe 
nem onde fica a secretaria dele. Muito menos os funcionários, colegas dele, gostam 
dele. Então, por isso, que ele não sabe de nada. Mas voltando a emenda vereadora, 
eu quero lhe agradecer pelas palavras que a senhora disse, e pela sua técnica, pela 
sua formação, que a senhora usou, além do bom senso, da sua profissionalização, 
que a senhora é uma bióloga, e tenho a certeza de que a senhora leu emenda por 
emenda, e viu que não é queda de braço, e sim que é para o bem da comunidade 
carazinhense, para o bem do meio ambiente. Muito obrigado vereadora Sandra. 
Vereadora Sandra Citolin; Tá vendo? Se eu não apanho da esquerda, eu apanho 
da direita, então, meus amigos, eu vou andar em linha reta. É aquilo que o meu 
coração, a minha capacidade, e o meu dever, como vereadora, me orienta. Com 
sinceridade meus colegas, com toda sinceridade, posso errar muito, posso ser 
maioria falsa, posso não entender de política, mas, com toda sinceridade, o meu 
tempo, em que eu estiver aqui, vai ser o tempo da coerência, em primeiro lugar 
comigo, comigo, como pessoa, e como profissional. Em segundo lugar, com a minha 
comunidade. Está aqui o meu marido e o meu filho, e eu quero a vida toda, que nós 
estivermos juntos, poder olhar o rosto deles e dizer assim: "ô mãe, será que tu 
combinou?". Gente, nós combinamos, nós conversamos, nós trocamos idéia, nós 
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debatemos, nós discutimos. Agora, o que cada um interpreta, é cada um. Vereador 
Felipe, volto a lhe dizer, graças a Deus que tem a lei Maria da Penha, porque eu não 
gosto de apanhar,obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams;  Vereador 
Felipe falta três sessões para esta presidência. Quero calma dos colegas; Vereador 
Felipe Sálvia; Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que assiste a 
reunião na noite de hoje, que bom que falta três sessões  presidente? Dizer que eu 
vou morrer velho e não vou ver tudo gente. A semana passada, quem tava aqui 
semana passada, e eu vou só pegar leve gente, porque eu respeito à família da 
Sandra, que está aqui. Eu não gosto, nunca gostei, quando tem a família, de a gente 
pegar, fica constrangedor. Mas eu quero dizer, Jarré, que a semana passada, tu 
chamou ela de um adjetivo muito forte e eu acho que tu sabia já que ela era bióloga, 
era professora, tinha formação, né? E tu pegou ela pesado. Eu não sabia Sandra, 
que tu era bióloga, não sabia. Agora, o que tem que se falar gente, o que tem que se 
falar, vereadora, é quando se dá a palavra e o vereador Alemão foi muito certo, tu 
deu a tua palavra, mas eu já estou acostumado contigo Vereadora Sandra, que tu dá 
a palavra e depois fugir, certo? E isso, político desse naipe, desse tipo, tem pouco 
tempo de vida. E o tempo vai dizer pra ti se tu não mudar essa tua posição. Certo? 
Não queira se fazer de boazinha, de santinha, aqui nessa tribuna, que vossa 
senhoria não é. Que essa casa está vendo as tuas posições. E os teus 
posicionamento com o tempo aqui dentro. E eu fico triste, fico triste, de ver vossa 
senhoria vir até essa tribuna e dizer que vossa senhoria não acertou. Eu não faço 
parte da base. Eu tenho apoiado o prefeito porque o PDT não faz parte da base, 
porque não tem secretaria como o vereador Alemão disse. Agora, o prefeito tem que 
ver, ele tem que realmente ver. Tem uma secretaria, está no poder, e vota contra os 
projetos. Vota contra. Até pode votar gente, vereador aqui vota contra ou vota a 
favor. Nós não podemos dizer amém pro prefeito ou quem quer que seja. Nós 
estamos aqui pra votar as coisas certas. Mas vossa senhoria viu, olhou, o Álvaro 
Sana entrou dentro da sala como disse o Vereador Paulino de Moura, e a senhora 
fechou. E eu disse em alto e bom tom para o vereador Jarré: "Jarré, a tua emenda 
vai ser derrubada". Pra minha surpresa hoje, vossa senhoria ganhou. Pela segunda 
vez. Parabéns, né? E aqui dentro se ganha e se perde. Se ganha e se perde. Agora, 
palavra, tem que se ter. E eu quando disse a maneira apanhar, é no bom sentido 
Sandra, tá? É no bom sentido, porque eu odeio, odeio, gente que bate em mulher. 
Certo? Odeio. Nunca fiz, não quero fazer e se eu ver eu brigo. Agora, vossa senhoria 
vai sim continuar apanhando no bom sentido aqui dentro dessa casa, se a senhora 
manter esse seu jeito de ser enganando os colegas e enganando a sua base. Porque 
não é minha base, é a sua base, porque a senhora tem a secretaria lá, no governo. 
Eu, se fosse a senhora, chegava lá amanhã e dizia "olha, não quero mais fazer parte 
desse governo, eu não quero mais  essa secretaria. Não contem comigo mais". Mas 
não me engane. Não engane o prefeito. Não engane o líder do governo, nem os 
vereadores ali. E só, estou pegando bem leve com a senhora hoje, e no futuro, no 
futuro a senhora pode ter a certeza disso, que eu vou pegar um pouquinho mais 
forte, se a senhora assim continuar sendo desse jeito. está? Mentindo, mentindo. 



 

  A.L.  04/01/2010                                                                                                                                                                                                pág.38                      
 
 

38 

Porque a senhora mentiu. A senhora mentiu. Tenho testemunhas, tenho lá a área 
jurídica da prefeitura, que viu o que a senhora disse. Está? Tomara Deus que, no 
futuro, a senhora continue, mude o seu jeito de ser, porque senão nós vamos ter 
muitas encrencas no futuro. Pode ter certeza disso. Vereadora Sandra Citolin; Só 
gostaria de colocar; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; Com a palavra vereadora; Vereadora Sandra Citolin; Um 
aparte vereador Elbio, esta quebrando a cadeira aí secretário? Eu só quero dizer à 
comunidade, aos colegas vereadores, que realmente, é tudo uma questão daquilo 
que se entende e daquilo que se quer entender. Então acho que não vai levar a nada 
nós ficarmos justificando e invocando, e foi assim e foi assado. Né? Acredito que 
cada um  tem na sua consciência aquilo que fez e aquilo  que deixou de fazer. E, 
certamente, isso vai marcar bem a nossa trajetória aqui, durante os quatro anos em 
que a gente estiver aqui. E, vereador Elbio, em relação a questão da saúde, eu não 
interferi também, Vereador Rudi, mas a gente também conta com a palavra das 
pessoas, e o senhor também sabe disso. A gente também conta com  a palavra, a 
gente também pensa que tem o apoio até um certo momento, e, de repente,  fogem 
esses apoios, fogem essas palavras. Então, é uma questão para firmar, realmente, 
posições. Que tenhamos todos nós, a posição e o empenho da palavra, obrigada; 
Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte Vereador Elbio, até porque 
assim, vamos ser sinceros, o regimento dessa casa não esta sendo cumprido, o 
Vereador Elbio vai para a tribuna, e não fala e concede aparte para a VSC, VSC, e 
vou dizer a vossa excelência, estuda o regimento, tem explicação pessoal, o 
presidente ou alguém, tem explicação pessoal para vossa senhoria contrapor o VFS 
ou a mim, e o senhor me perdoa, eu entendi que o senhor primeiro tinha que 
introduzir a palavra, conversar e dai parece que é uma coisa esquisita, o Vereador 
Elbio vai na tribuna, e diz assim: "esta dada aparte", nem introduziu, obrigado; 
Vereador Elbio Esteve; senhor presidente, então, secretária, realmente assim, me 
causa um pouco de estranheza, ou tristeza, porque assim, eu não vim para ver isso 
aqui, acho que ninguém aqui veio para ver esse tipo de coisa, a gente veio aqui para 
tratar de coisas para o bem de Carazinho, e não estar trocando felpas ou  ferpas, 
como queiram que falem, então eu acho que a gente pode dizer as coisas, mas não 
precisa dizer assim na frente de todo mundo, chama num canto, educação manda a 
gente chamar as pessoas num canto e dizer o que pensa; Presidente Vereador 
Leandro Adams; antes de colocar em votação, só quero fazer um comentário, 
colegas vereadores, só quero fazer um comentário antes de colocar em votação o 
projeto, porque não leva a nada às duas emendas dizem a mesma coisa, uma é 
cópia da outra, então para a comunidade não muda nada e gerou toda essa 
discussão, mas foi falado aqui em reunião no gabinete do prefeito, com o Álvaro eu 
fico pensando, o Vereador Erlei dois mil e poucos votos, Vereador Elbio, dois mil e 
poucos votos, eu, quase mil e quinhentos, o Eugênio, não convidam nós para essas 
reuniões, então a gente não caiu aqui de para queda, e eu acho que não esta correto 
isso, nós teríamos que realmente trabalhar os dez pela cidade; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; só um 



 

  A.L.  04/01/2010                                                                                                                                                                                                pág.39                      
 
 

39 

comentário vereador; Vereador Paulino de Moura; eu vou fazer a questão de 
ordem, um comentário, a vossa excelência nunca me convidou como mesa diretora 
para participar de uma reunião sequer, então a vossa excelência não tem esse 
direito, e não leve para esse lado, o senhor nunca me convidou como mesa diretora 
para participar de uma reunião com os quatro mil e quinhentos, cinco mil votos que 
vocês tinham, então eu sempre respeitei, nunca lhe cobrei, e nunca nada, então o 
senhor não tem esse direito de cobrar se nós fizemos como base do governo, 
reunião no gabinete, eu quero fazer uma reunião com toda sua mesa diretora, qual o 
dia que vocês me convidaram? Nunca, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, senhora secretária proceda à leitura do próximo projeto; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 176/2009. Autoria executivo 
municipal. Cria cargo em comissão e função gratificada na organização 
administrativa básica do município. O presente Projeto de lei é inconstitucional, 
conforme parecer do IGAM; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que 
queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado o parecer seis a três, portanto o projeto é 
inconstitucional e fica prejudicado, senhora secretária proceda à leitura do seguinte 
projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 181/2009. Autoria 
executivo municipal. Autoriza o poder executivo a conceder auxilio para transporte de 
trabalhadores do município. O presente projeto de lei, com emenda modificativa de 
autoria da comissão de justiça e finanças é viável; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que nos prestigiam, não posso deixar de vir à tribuna e falar da emenda, 
Vereador Felipe Sálvia, no projeto anterior disse que quem tem que fazer projeto é  o 
prefeito, mas infelizmente quem tem que corrigir os projetos é a comissão de justiça 
e finanças, assinada junto com o Vereador Felipe Sálvia , muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, com razão Vereador Gilnei Jarré, 
com razão, quem tem que fazer projeto é o prefeito, que é eleito para fazer projeto, 
mas eu não tenho culpa se o prefeito tem uma incompetência lá e vem projeto 
errado, nós corrigimos juntos, eu, o Vereador Eugenio Grandó, e vossa senhoria, e 
também vim a essa tribuna, somente para dizer ao Vereador Elbio, que a gente, aqui 
nesta casa se discute, e às vezes as discussões são acaloradas, aqui não tem lugar 
para fraco, quando o povo nos dá o voto, ele nos dá o voto para nós falar e bater 
nessa mesa e gritar se for preciso, eu não sou mal educado, o senhor chama de mal 
educado os seus filhos, seus parentes, mas eu não, então venha com calma Doutor 
venha com calma que não cabe;  Presidente Vereador Leandro Adams;  não 
havendo, havendo, Vereador Paulino de Moura;  Vereador Paulino de Moura; eu 
quero dizer que referente ao parecer, nós entendemos que esse parecer ele pode 
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ser inviável, como pode ser viável, outros projetos,quando há interesse da 
coletividade, eles são dados pareceres inviável, depois de algumas adequações, 
depois de algumas correções ele se torna viável, então muitas vezes, dentro desse 
poder, se faz isso, nós entendemos que mudou-se uma letra, um inciso, um 
parágrafo, e ele se tornou viável, então eu entendo que esse parecer, e eu  quero 
voltar a dizer, o IGAM não é um órgão confiável para nos dar parecer, porque muitas 
vezes, e nós pagamos muito por isso, muitas vezes os pareceres do IGAM são 
mudados, são feitos conforme manda o figurino, e eu provo isso, que eu estou 
dizendo eu provo isso, porque o meu projeto da lei antifumo se fez algumas 
adequações, tirou um parágrafo lá e ele já mudou para viável, então quer dizer 
assim, eu entendo que esse parecer, por isso que votei, ele é viável, ele não é 
inviável, encerrando ligeirinho, dizer ao Dr. Elbio, ao qual eu tenho uma estima muito 
grande, por muitas vezes fui na sua residência, infelizmente ou felizmente essa casa 
é de debate, e hoje a população que aqui esta, vai conhecer, e eu vou se necessário 
para explicação pessoal, a Ana e o Serginho que são mais antigos aqui sabem que a 
casa discutia até uma hora da manha, até as duas horas, se for preciso para botar 
alguns regramentos, e algumas posições, eu vou fazer sem constrangimento, porem, 
o Vereador Felipe Sálvia  e o Vereador Gilnei Jarré , sabem e vêem, que eu era uma 
patrola, hoje eu sou um pouco mais ponderado, acho que Deus me deu esse dom e 
eu  tenho procurado, Felipe, procurado fazer isso, só perco as estribeiras quando 
querem me corrigir numa coisa que não existe, o Vereador Leandro quis me corrigir, 
porque nós fazia reunião com o prefeito, porque eu sou da base, e não faço reunião 
com a presidência e a mesa diretora, e sempre respeitei vocês e vocês hão de convir  
comigo, nunca desrespeitei vocês como mesa diretora, podia ter posição contraria 
mas nunca demonstrei desrespeito a vocês, obrigado;  Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado o parecer da comissão de justiça, senhora secretária proceda a leitura da 
emenda; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 181/2009. Autoria 
executivo municipal. Altera redação dom parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 
181/2009. Emenda Modificativa: Art. 1º - o parágrafo único do art. 2º do projeto de lei 
181/2009, passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo único: a prestação de 
serviço de transporte será contratada pelo município observando a lei 8.666/93. lei 
de licitações, e o pagamento será efetivado mediante; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão a emenda modificativa, não havendo vereador 
que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, senhora secretária 
proceda a leitura do parecer da comissão da ordem econômica e social; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei nº. 181/2009. Autoria executivo municipal. 
Autoriza o poder executivo a conceder auxilio para transporte de trabalhadores do 
município. 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 
da ordem econômica e social, não havendo vereador que queira discutir coloco em 
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votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, esta em discussão o projeto com os pareceres e 
emenda já aprovados, Vereador Eugênio;  Vereador Eugenio Grandó; senhor 
presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui 
presentes, a critica que eu vou fazer não é para o atual governo, e sim também para 
o governo que eu fiz parte,  a critica que eu vou fazer não é para o deputado Marcio, 
mas também para o deputado Marcio, o projeto que estamos votando hoje, é uma 
vergonha, transforma Carazinho numa cidade dormitório, o projeto que estamos 
votando hoje demonstra a incapacidade de nós todos, me incluo junto, de gerar 
emprego na nossa cidade, esse projeto visa, que o executivo municipal banque o 
custo de transporte de quarenta pessoas para uma indústria na cidade de Sarandi, o 
sinal vermelho foi aceso, daqui uns dias, Não Me Toque passa Carazinho, daqui uns 
dias Passo Fundo engole Carazinho, o sinal vermelho foi aceso, você chega na 
assembléia, e vê uma placa do deputado Luciano Azevedo, bem vindo a embaixada 
de Passo Fundo, e você vê, dia a dia, o deputado Luciano, o deputado Beto trazendo 
indústria e mais indústria para Passo Fundo, e os nossos representantes o que estão 
fazendo por Carazinho? Não é uma critica ao governo Aylton, mas o governo Aylton 
vem fazendo o mesmo que o governo Bastico vem fazendo para geração de 
emprego, ou seja, do governo Alexandre que eu fiz parte, ou seja, nada, eu não 
quero ser pai da criança, não quero ter solução milagrosa, eu quero que Carazinho 
cresça, Carazinho crescendo meu negócio vai prosperar, o negócio da minha família 
vai prosperar, o negocio de cada um de nós vai  prosperar, e a qualidade de vida vai 
aumentar no nosso município, mas  é preciso união, preciso que nós enxergamos os 
nossos defeitos, é preciso acima de tudo que Carazinho se torne uma cidade 
atraente, o que não é hoje para investimento, e para Carazinho ser uma cidade 
atraente, tem que tem que ter uma infra-estrutura boa, não só no distrito industrial, 
mas em toda a cidade. Então eu vou votar favorável o projeto, pelas quarenta 
pessoas que vão se beneficiar do emprego que vai ser gerado no município vizinho 
de Sarandi. Mas eu acho uma vergonha um projeto desses. Não estou criticando o 
governo ainda, estou criticando a nossa sociedade como um todo, não podemos 
mais botar a vaidade acima de carazinho, e sim Carazinho acima de vaidade. 
Obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino; Vereador 
Paulino de Moura; É por isso que eu agradeço a população ter me concedido umas 
férias em 2004, não me dando o mandato de vereador porque eu consegui rodar em 
torno de 70 a 80 municípios no estado do Rio Grande do Sul todos os municípios têm 
a felicidade, como Marau, como Nonoai, como Iraí, como Frederico, como Seberi, 
como Ronda Alta, como Constantina, de ter uma indústria chamada Perdigão, 
chamada-se Aurora, no vizinho município estado de Chapecó. Eu entendo que 
enquanto gerar emprego, gerar dignidade para as pessoas, eles podem ir para 
qualquer município. E eu não posso conceber, e eu estou falando com sabedoria, 
vereador Gilnei é testemunha, que ele enquanto secretário de desenvolvimento, 
Carazinho não tinha cursos de qualificação, foi restabelecido a comissão municipal 
de emprego, o vereador Gilnei através do executivo, através do estado, possibilitou 
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cursos de qualificação para os jovens de Carazinho e lá tiveram geração de emprego 
no governo do Alexandre. O governo atual agora, conseguiu através do deputado 
Luiz Carlos Busatto, 300 vagas de cursos de qualificação para que o nosso jovem de 
16 a 29 anos tenha a possibilidade de ter emprego e dizer que Carazinho não está 
crescendo, que Carazinho está crescendo pra trás. Eu não posso conceber isso. 
Carazinho vai ser e será, continuará sendo a capital com maior entroncamento 
rodoviário do sul do país, geradora de emprego e renda, está aqui os meninos da 
Graeff que vão gerar emprego, o município de Carazinho, através de um pedido do 
vereador Gilnei, através de um trabalho feito pelo vereador Gilnei junto com esta 
empresa, vai gerar emprego. Pelo amor de deus que cidade algumas pessoas estão 
vivendo? Se não enxergam isso e dizem que tudo quanto pior melhor. E eu quero 
dizer aqui, eu não sou do partido do deputado Márcio, mas o Márcio fez bastante por 
Carazinho. Fez na área de saúde, quis ele entender que assim ali era melhor  investir  
no hospital, botou recurso lá, realmente ele tem a capacidade de fazer as coisas, não 
fez nem atender o meu telefone quando eu liguei uma vez, mas eu não posso deixar 
de dizer que o deputado Márcio fez sim muito por Carazinho, e continuará fazendo 
pelo nosso município. Então eu quero dizer isso. Eu, quando venho a esta tribuna, 
podem me achar, em chato, podem me acharem soberbo, eu falo com 
conhecimento. Quando fui funcionário da FGTAS, trabalhei em todos estes 
municípios que eu citei e os prefeitos botavam recursos nos ônibus para levar as 
pessoas trabalhar em Chapecó. Não-me-toque, leva trabalhar em Marau. É só ver 
que na época de eleição, sabe o que eles fazem pessoal? Eles alugam 2-3 ônibus, 
pra que o pessoal de Marau vim votar aqui. Ah, se esqueceram disso será? Isso não 
rende voto também? Rende. Então, quer dizer assim ó, não interessa aonde o 
emprego está sendo gerado, o que interessa é que a família está sendo a atendida, 
através desse emprego gerado. Seja ele em Chapecó, seja ele em Sarandi, seja ele 
em Marau. Hoje, quem vai a Marau, vê quantas famílias carazinhenses estão 
morando em volta da Perdigão, e vereador Leandro, a vossa excelência, juntamente 
com o prefeito Aylton, e juntamente com o seus deputados e juntamente com o seu 
presidente. Nós vamos conseguir viabilizar a vinda da Aurora. Tenho convicção 
disso. Porque eu sou um cara otimista, eu sou um cara que prezo pelo meu 
Carazinho, pelo Carazinho que eu amo, que passei três anos sofrendo, três anos 
olhando pra um lado e não encontrava um conhecido. Mas aprendi a dar valor a vida, 
aprendi a dar valor ao sentimento, aprendi a dar valor as pessoas. Porque eu sofri 
muito, mas não desisti. Hoje eu estou aqui de volta, e infelizmente, tem pessoas que 
vão ter que compreender, a conviver com o vereador Paulino, do jeito que ele é, e do 
jeito que ele faz. Eu  procuro sempre valorizar as pessoas que são solidárias a mim. 
Tenho assim uma diferença muito grande com o vereador Gilnei, não vou negar e 
nunca neguei, mas é um  cara trabalhador, um cara brigador, um cara raçudo e é um 
cara que bota a cara pra bater, não tem medo, não se esconde atrás das paredes. 
Então é isso que eu gosto. Eu gosto de pessoas que venham para contestar as 
coisas e dizer as verdades para mim, porque eu não sou o dono da verdade, eu sou 
filho do dono do mundo; Presidente Vereador Leandro Adams; Não havendo mais 
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vereador que queira discutir, coloco em votação, Vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários 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 21 de dezembro 
de 2009 as 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    
                   Presidente                                                             Secretária  
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