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Ata da Reunião Ordinária do dia 21 de dezembro de 2009.............Ata 60 
 

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 21 de dezembro de 2009, convido o Vereador Elbio 
Esteve para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); Senhora Secretária proceda à leitura da convocação de suplente 
de vereador; Secretária Vereadora Sandra Citolin; convocação 051/2009. Ao senhor 
Marcos Soares, suplente de vereador do PTB. Convoco vossa senhoria para assumir 
na Câmara Municipal de vereadores de 21/12/2009 a 24/12/2009, tendo em vista 
pedido de licença do Vereador Eugênio Grandó por motivos de saúde conforme dispõe 
regimento interno, artigo 11 inciso II alínea a desta casa. Atenciosamente Vereador 
Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em 
apreciação a ata da reunião ordinária do dia 14 de dezembro de 2009, esta em 
discussão a ata da reunião ordinária do dia 14 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; Decreto legislativo nº 011/2009. de 17 de 
dezembro de 2009. Declara ponto facultativo nos dias 24 de dezembro e no dia 31 de 
dezembro. Vereador Leandro Adams, Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, Decreta: Art. 1º - 
Declara ponto facultativo nos dias 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro, tendo em 
vista o dia dos feriados de natal e ano novo. Art. 2º - o ponto facultativo, ora decretado, 
será compensado durante o próximo ano nas reuniões extraordinárias e solenes. Art. 3º 
- este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Expediente 21 de 
Dezembro de 2009. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de 
recurso Financeiro do valor de R$ 132.661,62. Of. 779/09 as SMEC em resposta as 
ODs 3.829/09 e 3.830/09. Of. 095/09 do DETRAN/RS em resposta da OD 3.799/09. 
Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano da Empresa Talamini; Rodrigás; 
Farmashop; Capsem; União dos Vereadores do RS; UPF; Poder Legislativo de 
Chapada; EMEF Eulália Vargas Albuquerque; Governo Municipal de Carazinho; Revista 
Dfato; Daniel dos Santos tesoureiro da UACC; Pedro Santana secretário da Saúde; 
EMEF João XXIII; Sindicato dos Comerciários; Heliotur; Yeda Crusius; Fuccar; 23° 
Coordenadoria Regional de Obras Públicas; Sest Senat; EMEF Professor Francelino 
Dorneles; Deputado Heitor Schuch; Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Of. 
153/09 da Fuccar, em agradecimento a valiosa colaboração do Poder Legislativo na 
realização do evento comemorativo aos 12 anos da Fundação. Of. do Capsem, com 
informações sobre diárias e horas extras. Of. 3376/09 do Presidente da Câmara dos 
Deputados, em resposta a OD 2.751/09. Of. 048/09 da Secretaria de Saúde, solicitando 
o Plenário para a data de 23 de dezembro, para realização de audiência pública de 
prestação de contas referente ao 3° trimestre. Of. 451/09 da Secretaria de Comissões, 
em resposta a OD 357/09. Of. 431/09 da Secretaria de Comissões, em resposta a OD 
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2.752/09. Of. 3.372/09 do Presidente da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
3.399/09. Of. 3.406/09 do Presidente da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 
2.818/09. Of. 1524/09 dos Correios, em resposta as ODs 2.571/09 e 2.572/09. Of. 
1879/09 da Assembléia Legislativa, em resposta a OD 3.718/09. Of. 1878/09 da 
Assembléia Legislativa, em resposta a OD 3.706/09. Of. 1877/09 da Assembléia 
Legislativa, em resposta a OD 3.445/09. Of. da Presidência da República, em resposta 
a OD 3.577/09. Of. 307/09 do Executivo Municipal, o qual solicita a retirada do Projeto 
de Lei n° 176/09. Projeto de Lei n° 173/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 174/09 
de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operações de crédito com a Caixa Estadual S.A - Agência de Fomento - RS, para infra-
estrutura urbana. Projeto de Lei n° 187/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual 
Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. Projeto de 
Lei n° 188/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza a concessão de auxílio 
financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC e abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 189/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual Dá nova redação ao Art. 9°, da Lei Municipal n° 5.995/03, a qual 
institui o Plano Diretor para o Distrito Industrial Iron Albuquerque. Projeto de Lei n° 
190/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova redação aos incisos I e II do 
Art. 2°, da Lei Municipal n° 6.017/04; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 3059/1811/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente seja incluído no 
cronograma de trabalhos a capina, roçada e pintura nos canteiros centrais localizado na 
RUA JOÃO NERI DOMINGOS, no Bairro Ouro Preto, eis que a vegetação encontra-se 
muito alta tornando aquela rua com aspecto muito feio em épocas de festas natalinas, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 3060/1812/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE ao setor competente, sejam recolhidos os entulhos verdes 
entre outros depositados na RUA PEDRO REHN, no Bairro OURO PRETO, nas 
proximidades da praça e EMEI Santa Isabel, eis que semanalmente são recolhidos 
entulhos e o local virou depósito de todos os tipos de entulhos tornando o local com 
aspecto muito feio e ainda atrapalham os carros que se utilizam desta via para deixar 
seus filhos na creche, Vereador Paulino de Moura – PTB; 3061/1813/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam 
recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA FERNANDO BORGHETTI, em 
frente ao número 63, no Bairro Ouro Preto, eis que os mesmos encontram-se 
depositados no passeio público e parte no calçamento, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 3062/1814/09, solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível 
fazer a poda das árvores na Rua Artur Bernardes em frente ao nº 265, pois está 
prejudicando a iluminação da referida via causando preocupação aos moradores, 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; 3063/1815/09, solicita ao setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na Rua Barão do Triunfo em frente ao nº 365, 
pois está causando transtornos, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 3064/1816/09, 
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solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível o trabalho de capina 
na Rua Luiz Camões em frente ao 175, pois o mato está tomando conta do calçamento, 
ficando a referida via com aspecto de abandono, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 
3065/1817/09, reitera ao executivo municipal para que determine ao setor competente 
para que efetue calçamento na Rua Almirante Tamandaré, entre as ruas Charrua e 
Carlos Michelini, Bairro Princesa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 3066/1818/09, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para a limpeza 
e colocação de tubos no final da  Rua Siqueira Campos, Vereador Rudinei Brombilla –
PP; 3067/1819/09, Solicitando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que determine 
ao setor competente a realização de trabalhos de limpeza na tubulação da boca de lobo 
(bueiro) entupido com muita terra e areia, localizado na Rua Monte Alegre, frente ao nº. 
280, esquina com a Rua Vitória, Bairro Floresta. Solicitação dos moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 3068/1820/09, Solicita ao Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente trabalhos de melhoria em todo o trecho do calçamento da Rua 21 
de Abril, localizada no Bairro Santo Antônio. Pois, a mesma possui diversos buracos ao 
longo da sua extensão. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
3069/1821/09, Reiterando com URGÊNCIA ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Osílio 
Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 3070/1822/09, Reiterando ao Executivo Municipal que determine o setor 
competente a realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a área da 
Praça do Bairro Sommer (AMOVIS), localizada na Rua Otto Albino Guerardht. Pois, a 
mesma está completamente tomada de matos e inços. Solicitação dos moradores, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 3071/1823/09, Solicita para o setor competente que 
realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Dom João Becker em frente 
ao n° 222 no bairro São Pedro. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 3072/1824/09, solicitando que seja providenciado com a maior brevidade 
possível fazer a poda das arvores na Rua Castro Alves em frente ao nº 697, Vereador 
Erlei Vieira - PSDB; 3073/1825/09, Solicita para o setor competente que seja feito 
trabalhos de capina, limpeza e revitalização da Praça que se localiza entre a Rua 
Astério de Souza e Rua Nilo Pertile no bairro Alvorada, pois a praça está em completo 
abandono e o mato alto como está acaba servindo de esconderijo para usuários de 
drogas e meliantes, colocando em risco a segurança dos moradores do referido bairro, 
Vereador Erlei Vieira –PSDB; 3074/1826/09, Solicita para o setor competente que 
realize a retirada de entulhos verdes depositados na Rua Casemiro de Abreu em frente 
ao n° 88 no bairro São João. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
3075/1827/09, solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes (operação tapa buracos) na Rua Guilherme Becom, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 3076/1828/09, solicitando que determine ao setor competente para que 
realize melhorias urgentes (operação tapa buracos) na Rua Caldas Junior, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 3077/1829/09, Solicitando que determine ao setor competente 
para que realize a conclusão das obras de calçamento na Rua Tamoios Bairro 
Conceição, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3078/1830/09, Solicitando que determine 
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ao setor competente para que realize melhorias urgentes  (operação tapa buraco) na 
Rua Pernambuco, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3079/1831/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes  
(operação tapa buraco) na Rua Alagoas, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 3080/1832/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes  (operação tapa buraco) na Rua Rio Branco, Bairro Oriental, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3081/1833/09, Solicitando que determine ao setor 
competente para que realize melhorias urgentes  (operação tapa buraco) na Rua XV de 
Novembro, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3082/1834/09, Solicitando 
ao Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível 
a instalação de placas de sinalização na Rua Silva Jardim esquina com a Rua Goiás, no 
Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 3083/1835/09, Reiterando mais uma vez 
nossa solicitação ao Executivo Municipal para que de imediato determine ao setor 
competente que seja refeito o quebra-molas localizado na Rua Minas Gerais, nas 
proximidades do nº 123, no Bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
3084/1836/09, para que determine a secretaria de obras que seja feito operação tapa 
buracos na Rua Vitória, no bairro Floresta, Vereador Estevão De Loreno - PP; 
3085/1837/09, para que determine a secretaria de obras que seja feito operação tapa 
buracos na Rua São Sebastião, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3086/1838/09, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento 
da Rua José Biachi, no bairro N. Senhora Aparecida com devida URGÊNCIA, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 3087/1839/09, Para que determine a Secretaria de Obras que 
seja feito operação Tapa Buracos na Rua Ibaré, no bairro Floresta, Vereador Estevão 
De Loreno - PP; 3088/1840/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito 
o patrolamento e o cascalhamento da Rua Florianópolis, no bairro Hípica com devida 
URGÊNCIA, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3089/1841/09, solicitando ao executivo 
municipal que determine ao setor competente para que seja feito serviços de limpeza 
no terreno baldio existente na Rua Arthur Pedro Diehl, esquina com a Francisco 
Albuquerque Barros, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 3090/1842/09, solicitando ao 
executivo municipal que determine ao setor competente para que seja feito serviços de 
recolhimento de entulhos na Rua 20 de setembro esquina com Saldanha Marinho, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 3091/1843/09, solicitando ao executivo municipal que 
determine ao setor competente para que seja feito serviços de patrolamento, 
cascalhamento e compactação nas ruas Fortaleza, José Biachi, Moises Fachini, Arthur 
Pedro Diehl, Carlos Lang, Francisco Albuquerque Barros, Maceios e Carlos Neisse, 
Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 3092/1844/09, solicitando ao executivo municipal que 
determine ao setor competente que efetue a reforma dos banheiros e das 
churrasqueiras no parque municipal, Vereador Marcos Soares – PTB; 3093/1845/09, 
solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente que efetue 
serviços de melhorias, realizando o cascalhamento e patrolamento da estrada do aceso 
a Colônia Dona Julia, Vereador Marcos Soares – PTB; 3094/1846/09, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente que efetue a contratação de 
um vigilante para o parque municipal, Vereador Marcos Soares - PTB; requerimentos: 



 

07/01/2010                                                                                                                                                                                          A.L. 

5 

3095/550/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Senhor Albano Kayser Filho, 
Presidente da Eletrocar, para que seja feita melhorias ou ampliação da iluminação na 
Rua Artur Bernardes, a iluminação é precária, os moradores temem pela segurança, 
pois a má iluminação propícia assaltos e outros delitos. Salientamos que os moradores 
deste local pedem o referido serviço com a máxima urgência possível, pois a falta de 
iluminação adequada coloca em risco a segurança das famílias que residem na referida 
rua, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 3096/551/09, oficiado aos familiares votos de 
condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
do Senhor REMI RIGO, ex-DIRETOR DA ULBRA, que veio a falecer no dia 19 de 
dezembro, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, 
Vereador Paulino de Moura - PTB; 3097/552/09, A Vereadora abaixo subscrita requer 
que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício com 
os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Senhor REMI JOÃO RIGO, 
pelo seu falecimento ocorrido em 20 de dezembro de 2009 em Passo Fundo. Nos 
consolamos com as palavras de Jesus em João 3.16-17. “Porque Deus amou ao mundo 
de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna”. Ex-diretor do Campus ULBRA Carazinho, trabalhou frente à 
instituição durante 07 anos desde a sua instalação no município, colocando a 
universidade junto à comunidade de Carazinho e da região através de projetos 
institucionais desenvolvidos pela universidade. Sendo reconhecido em todo o país em 
função da preocupação com a excelência técnica da educação, mas também com a 
preocupação ética e com a valorização do ser humano. Aos familiares do Senhor REMI 
JOÃO RIGO recebam desta forma os mais sentidos votos de pesar do Poder 
Legislativo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3098/553/09, oficiado aos familiares 
votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento do Senhor SIDNEI HOFFELDER, que veio a falecer no último dia 20 de 
dezembro, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 3099/554/09, o vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em ata e 
oficiado a direção do HCC – Hospital de Caridade de Carazinho para que estude a 
viabilidade de transferir para um local mais adequado o “Morgue” que hoje se encontra 
em frente à entrada da recepção da emergência, ocasionando constrangimento a 
familiares e na justificativa que as próprias funerárias não apresentam condições para 
realizar o translado sem que ocorra aglomeração de pessoas no local que seria restrito 
para o trabalho das mesmas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 3100/555/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em plenário e 
deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento 
do Jovem RODRIGO LOPES SOHNE. Neste momento de tristeza para os familiares e 
os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para 
superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos 
aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas 
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lembranças. A todos os familiares da inesquecível Jovem RODRIGO LOPES SOHNE, 
os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla - 
PP; 3101/556/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, que depois 
de ouvido o plenário e com a aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao Presidente da República Federativa do Brasil, ao 
Ministro da Agricultura, ao Ministro do Meio Ambiente, ao Presidente do Senado, ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, aos Senadores da Bancada Gaúcha, e aos 
Líderes de Bancada de todos os partidos na Câmara Federal,  ao Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do RS,  a Comissão de Agricultura da Assembléia 
Legislativa do Estado do RS, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do RS, a 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM e a Associação das Câmaras 
Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA,  conforme manifestações da inconformidade 
dos agricultores, encaminhamos sugestão recebida de um pequeno agricultor, a qual 
dispõe sobre o reflorestamento obrigatório dos 20 %, de reservas, que poderia ser 
100% de plantio de oliveiras e as de proteção das margens dos mananciais e fontes. 
Plantar nas margens dos rios, lagos, açudes, represas, fontes e afins, uma carreira ou 
fileira de taquarinha ou taquara e uma segunda fileira de bambu, que são ambas 
espécies de flora local, e de vegetação densa e rente ao solo. Estas são as 
características destas duas plantas, e elas têm a capacidade de reter as águas com 
aluviões, ou enxurradas, com lama, barro ou lodo etc. Além de firmar o solo nas 
margens, e ou barrancos, evitando o desmoronamento dos mesmos, e ao mesmo 
tempo são matéria prima para artesanato, arquitetura, fábrica de móveis coloniais, etc. 
Sem falar que é fundamental para os trabalhos manuais dos nossos índios. Após esta 
proteção ao meio ambiente, que ficará eternamente grato, pois evitará o assoreamento. 
Ficando o restante das margens protegidas por Lei Ambiental obrigatória, para que 
possa ser plantado com oliveiras, como plantio permanente, por terem vida útil de mais 
de dois mil anos, e em produção, como está comprovado na Turquia e na Itália. E o 
bambu, a taquara e a taquarinha têm vida eterna, e se renova permanentemente, a 
cada dois anos. E além disso tudo, resolveria dois problemas, um ambiental e um 
econômico. Pois, só de azeite de oliva, que é extraído da azeitona, que é o fruto da 
oliveira, e as azeitonas que adoramos, mas são totalmente importadas, e custam em 
média 850 milhões de dólares anuais. Somente nestes dois produtos, sem contar com 
os óleos aromáticos e extratos oléicos, que são extraídos das folhas das oliveiras para 
uso dos laboratórios de cosméticos e fármacos, além da indústria alimentícia. Portanto, 
tudo desta árvore se aproveita, e agora também estão sendo importadas folhas de 
oliveiras para chás ao preço de R$ 19,00 reais para cada 100 gramas de folhas secas. 
Pode uma coisa destas? Portanto tudo ficaria para com uso sustentável e permanente, 
ficando bom para todos. Os ribeirinhos, as Prefeituras, os Estados e o Brasil, todos 
teriam seus devidos lucros e benefícios, respeitando a natureza e as leis ambientais. 
Além de beneficiar o fator local e evitar o êxodo rural, que tem que ser evitado para a 
produção de alimentos para nós da cidade. Solicito a Vossas Excelências que se 
posicionem na defesa do Meio Ambiente e na defesa dos agricultores, principalmente 
do pequeno agricultor. Confiantes em vosso apoio na defesa dos agricultores, 
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esperamos uma ação urgente dos nobres parlamentares, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 3102/557/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Senhor 
CAPITÃO IZAIR FORLIN Diretor do Departamento Municipal de Trânsito para que seja 
ampliada a vaga de estacionamento para motocicletas colocando também uma barra de 
ferro, onde os motociclistas possam deixar suas motos com mais segurança, sem a 
preocupação de eventuais furtos, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 3103/558/09, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em plenário, 
o Senhor Presidente encaminhe ofício ao Executivo Municipal, com o seguinte PEDIDO 
DE INFORMAÇÕES, com relação ao CAPSEM: 1 – Como eram efetuados os 
pagamentos das faturas dos prestadores de serviços no período de 2006 a 2008? Havia 
algum tipo de conferência? Quem realizava esta conferência e de que forma isto se 
procedia? 2 – Eram pagos somente os valores autorizados no sistema? Se foi pago 
algum valor que não estava autorizado no sistema, para quem foi pago e com a 
autorização de quem isto foi feito? 3 – Porque os gastos com hospital e ambulatório não 
eram lançados na ficha do segurado, como os demais gastos (consultas e exames)? 4 
– Houve algum apontamento do Controle Interno do Município no período de 2006/a 
2008? Se houve, quais foram estes apontamentos? Foram regularizados, quando? 5 – 
Houve algum tipo de investimento no que se refere à capacitação (cursos) dos 
funcionários, de 2006 a 2008? Se houve, citar quais foram os cursos, onde foi realizado, 
e os servidores que realizaram. 6 – Há algum apontamento do Tribunal de Contas do 
Estado com relação há algum tipo de irregularidade cometida neste período de 2006 a 
2008? Se houve, encaminhar a documentação referente aos apontamentos. 7 – Com 
relação ao programa de informática que era utilizado neste período de 2006 a 2008, 
qual o seu grau de confiabilidade? Por quê? Era possível se ter acesso a todas as 
informações e dados necessários ao bom funcionamento do CAPSEM? 
JUSTIFICATIVA: O autor entende que uma das maiores prerrogativas dos vereadores é 
fiscalizar os atos do Poder Executivo, e como o CAPSEM faz parte deste Poder e está 
diretamente ligado aos servidores municipais, por prestar assistência médica aos seus 
associados, cabe a nós não só a verificação da qualidade dos serviços oferecidos 
atualmente, como também apurar possíveis irregularidades ocorridas na administração 
anterior, da qual até então não tínhamos conhecimento, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
3104/559/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de 
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho a Governadora do Estado, ao Chefe da Casa Civil, ao Chefe 
da Casa Militar, aos Líderes de Bancada na Assembléia Legislativa, solicitando que 
sejam realizados estudos no sentido de elaborar um Projeto de Lei, visando a 
emancipação administrativa e financeira do Corpo de Bombeiros, desvinculando a 
Corporação da Polícia Militar, vindo o mesmo a tornar-se uma unidade autônoma na 
estrutura administrativa do estado. Com a separação, as verbas passariam a ser 
destinadas diretamente a Corporação, que poderia assim, investir inteiramente na 
estrutura, manutenção de peças e equipamentos. Isso viabilizaria que este segmento 
pudesse ter seus equipamentos e frota renovada mais constantemente, o que é 
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essencial para a manutenção do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, que 
precisa de equipamentos mais modernos e seguros, condizentes com a importância do 
trabalho prestado. Infelizmente em muitos locais há um sucateamento do material e da 
frota de veículos do corpo de Bombeiros, o que impossibilita um atendimento mais 
eficaz em caso de sinistros, por isso nossa preocupação em tornar a ação do corpo de 
Bombeiros mais efetiva, dando-lhes possibilidade de administrar as verbas destinadas, 
para que assim possam proporcionar maior segurança e tranqüilidade à população, no 
atendimento aos chamados, afinal ao contrário do que muitos pensam e dizem, os 
Bombeiros não são heróis, são profissionais com uma missão, e cabe ao estado 
proporcionar condições para o perfeito andamento desta missão, Vereador Felipe 
Sálvia –PDT; 3105/560/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se oficio externando condolências 
aos familiares da Sra. Pierina Minozzo Grandó, pelo seu passamento ocorrido no dia 17 
de dezembro do corrente, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à 
família a superação deste lamentável e melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré - 
PSDB; 3106/561/09, vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois 
de lido em plenário, seja enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte pedido 
de informações: 1 – qual o valor gasto com publicidade no município de Soledade, 
especificamente com a rádio Líder FM 95.3 no ano de 2009? 2 – caso afirmativo, enviar 
documentos de contratação, pagamentos e contrato social da empresa? Justificativa: 
quando muito se fala em transparência nos órgãos públicos, é importante que os 
vereadores e a comunidade carazinhense conheçam de que forma está sendo aplicado 
os recursos de divulgação do nosso município, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
3107/562/09, vereador abaixo assinado requer na forma regimental que depois de lido 
em plenário, seja enviado oficio ao executivo municipal com o seguinte pedido de 
informações: 1 – informar quais as associações de bairros que receberam recursos do 
município de Carazinho no ano de 2009? 2 – informar qual o valor repassado? 
Justificativa: quando muito se fala em transparência nos órgãos públicos, é importante 
que os vereadores e a comunidade carazinhense conheçam a relação dos bairros 
beneficiados com dinheiro público, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; moções: 
3108/605/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
PARABÉNS ao ginete DIOGO WOLLMEISTER que sagrou-se VENCEDOR, categoria 
Juvenil Masculino, durante a XXVI EXPOSIÇÃO MORFOLOGICA E CREDENCIADORA 
DE INÉDITOS, evento este realizado no Parque Walli Albrecht nos dias 11, 12 e 13 do 
corrente, sendo que os primeiros colocados irão representar Carazinho na EXPOINTER 
2010. PARABÉNS DIOGO pelo resultado alcançado na competição, Vereador Paulino 
de Moura - PTB; 3109/606/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
manifestando nossos CUMPRIMENTOS a ginete ANA CAROLINA SCHUQUER que 
conquistou o 1º lugar categoria Aspirante Feminino na XXVI EXPOSIÇÃO 
MORFOLOGICA E CREDENCIADORA DE INÉDITOS, ainda estender cumprimentos 
ao Vencedor da categoria Aspirante Masculino o ginete OBERDAN AMADO, evento 
este realizado no Parque Walli Albrecht nos dias 11, 12 e 13 do corrente, sendo que os 
vencedores irão representar Carazinho na EXPOINTER 2010. PARABÉNS pelos 
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resultados alcançados na competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 3110/607/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
CUMPRIMENTOS aos ginetes FELIPE WEBER que conquistou o 1º lugar e ARTHUR 
DE OLIVEIRA 2º colocado, categoria Infantil, durante a XXVI EXPOSIÇÃO 
MORFOLOGICA E CREDENCIADORA DE INÉDITOS, evento este realizado no Parque 
Walli Albrecht nos dias 11, 12 e 13 do corrente, sendo que os vencedores irão 
representar Carazinho na EXPOINTER 2010. PARABÉNS pelos resultados alcançados 
na competição, Vereador Paulino de Moura - PTB; 3111/608/09, ofício as OFICINAS 
MECÂNICAS de nosso Município, enviando em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do “DIA DO MECÂNICO”, 
comemorado no dia 20 passado. Recebam o nosso reconhecimento e agradecimento 
pelos bons serviços prestados a comunidade carazinhense, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 3112/609/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Carazinhense na pessoa do Sr. Luis Fernando Munerolli, parabenizando 
pelo recebimento do título de Amigo da Polícia Civil 2009, no dia 03 de dezembro, tendo 
como local a sede da Associação dos Delegados de Polícia, fazendo parte das 
comemorações dos 168 anos da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul. Nossos 
parabéns, recebendo este reconhecimento de tamanha dimensão, representando o 
nosso município no centro de discussões ao contribuir para o desenvolvimento da 
segurança pública de Carazinho e região, em todos os momentos decisivos ao prestar 
apoio às autoridades e entidades, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 3113/610/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho CUMPRIMENTANDO o Senhor 
AZELAR KISSMANN, eleito PRESIDENTE do HCC – Hospital Comunitário de 
Carazinho, nó ultimo final dia 18 do corrente, para o biênio 2010/2012. PARABÉNS a 
toda nova diretoria que ora assume esta importante tarefa junto à comunidade 
carazinhense, recebem as nossas felicitações e desejos de que consigam atingirem 
suas metas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 3114/611/09, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Moto Grupo Papaxão, na 
pessoa do Senhor Presidente Adroaldo Silveira, parabenizando pela ação social 
desenvolvida no dia 18 de dezembro de 2009, com 100 (cem) crianças do Bairro São 
Sebastião e 70 (setenta) crianças da comunidade indígena, que residem nas margens 
da BR 386, Km 174. Com a entrega de lanches, doces e brinquedos a todas crianças 
carentes. Nossos parabéns pela iniciativa, trabalhando em prol da comunidade carente 
do nosso município, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 3115/612/09, ofício em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, a EMPRESA TW TRANSPORTES os nossos 
CUMPRIMENTOS por terem se sagrado CAMPEÃ, na final do CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE BOCHA, evento este realizado no último dia 17 de dezembro. 
PARABÉNS aos bochófilos pelos resultados alcançados, eis que com este título a 
equipe é BI CAMPEA do mencionado Campeonato, Vereador Paulino de Moura - PTB; 
3116/613/09, Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Senhora 
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FRANCINE CAPITANIO – Agente de Cultura e Lazer  do SESC – CARAZINHO - pela 
excelência com que vem coordenando este órgão que oferece serviços sociais de 
qualidade a toda a comunidade carazinhense, contribuindo efetivamente para trazer 
cultura, informação e entretenimento a todos. Nossos sinceros agradecimentos, em seu 
nome, a toda a equipe do SESC Carazinho, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
3117/614/09, Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a nova 
diretoria do Hospital de Caridade de Carazinho- HCC em nome do seu presidente eleito 
AZELAR KISSMANN  e extensivo aos demais membros que será empossada dia 31 de 
março de 2010, para o próximo biênio. Receba o reconhecimento do Legislativo 
Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 3118/615/09, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação de Artesãos de 
Carazinho na pessoa da Senhora Presidente Ilária Ivaldi da Cruz, parabenizando pelo 
lançamento oficial da Rede Artec, integrante do Programa Redes de Cooperação 
UNIJUÍ/SEDAI, no nosso município realizado no dia 18 de dezembro de 2009 nas 
dependências da Casa do Artesão. Nossos parabéns a todos pelo excelente trabalho 
que vem realizando em prol do desenvolvimento de nosso município e pela 
compreensão, entendimento e disponibilidade técnica em auxiliar com presteza 
Carazinho. Com o objetivo de trabalhar para ser referencia estadual na articulação de 
ações sociais e no estímulo à responsabilidade social das organizações, fortalecendo e 
valorizando as entidades sócias assistências da Rede, oferecendo suporte e apoio para 
promover a capacitação e o desenvolvimento, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
3119/616/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, parabenizando o Senhor 
Presidente Azelar Kissmann, eleito novo presidente da entidade para o biênio 
2010/2011 no dia 18 de dezembro de 2009. Nossos parabéns a nova diretoria e demais 
gestores do conselho. E também parabenizamos o atual presidente do Hospital, na 
pessoa do Sr. Muin Rajale, pelo trabalho prestado e realizado frente à entidade na sua 
gestão, pelas ações e atividades  proporcionadas em prol da saúde e do bem estar 
social da comunidade carazinhense. Desejamos sucesso a todos com apreço, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 3120/617/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos a Equipe de bocha da TW TRANSPORTES, pela 
conquista do título de Bi Campeão Municipal de equipes em campeonato promovido 
pela Liga Carazinho de Bochas de Equipes, ocorrido no dia 17 do mês corrente. 
Parabéns a Equipe da TW TRANSPORTES pela conquista de mais este título e 
também a todos os participantes que fizeram parte deste belíssimo evento, pelas 
excelentes partidas realizadas demonstrando a força do jogo de bocha carazinhense, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 3121/618/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a Equipe de bocha PIDÃO-A, pela conquista do Campeonato 
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Municipal de Bocha na Areia-2009, a equipe consagrou-se campeã pelo sexto ano 
consecutivo, o evento foi realizado em homenagem ao radialista Sr Sérgio Almir 
Peixoto, Tio Pisca, nesta última sexta feira dia 19 do mês corrente. Parabenizamos a 
todos os participantes e a FUNDESCAR que patrocinou este belo campeonato e 
principalmente parabéns a equipe de Bocha PIDÂO-A pela garra e determinação, 
nossas felicitações, por esta maravilhosa conquista e votos de muito sucesso a essa 
equipe que com certeza dará muito orgulho ao povo carazinhense, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 3122/619/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que 
depois de submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado oficio de 
congratulações ao Desembargador Sr. Ricardo Raupp Ruschel, eleito no dia 
18/12/2009, como Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, confirmando assim, sua trajetória de excelência como magistrado.  "Não há nada 
mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da justiça." (Rui 
Barbosa) Receba desta forma, o reconhecimento e o incentivo  do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, pelo trabalho realizado ate aqui, e o que ainda será feito, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 3123/620/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando e desejando os mais sinceros votos  de sucesso a toda a equipe do 
Departamento de Transporte da Secretaria da Saúde por sua dedicação e eficiência em 
tratar a todos os carazinhenses como iguais, não importando raça, cor ou crédulo. 
Muitos podem pensar que tratar uma pessoa enferma com total dedicação é nada mais 
que obrigação dos funcionários do referido Departamento. Mesmo assim, há de se 
valorizar o empenho de todos eles que dedicam muitas vezes dias e noites de suas 
folgas para cuidar de pacientes como se fossem seus próprios entes queridos, com 
muito carinho e atenção, ato este que deve ser muito respeitado; sendo motivo de 
orgulho para nossa cidade. Receba novamente as congratulações da parte deste 
vereador, que inúmeras vezes é procurado por moradores de todos os arredores desta 
cidade, que reiteram o excelente serviço prestado por motoristas, secretários e todo o 
tão digno grupo de funcionários, que se destacam cada dia mais em meio a nós 
carazinhenses, Vereador Estevão De Loreno – PP; 3124/621/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos  de sucesso ao 
senhor  Azelar Kissman  e toda sua diretoria por terem sido eleitos como  
representantes para comandar  o Hospital de Caridade de Carazinho no biênio 
2010/2011,  eleição esta realizada na última sexta feira do corrente mês. É desejando 
novamente sinceros votos de estima e sucesso da parte deste vereador a nova 
diretoria, que espera um ótimo mandato e grandes conquistas em prol da saúde e bem 
estar da população deste município, Vereador Estevão De Loreno - PP; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora ao intervalo regimental, convido aos dez 
vereadores para comparecerem imediatamente na sala de reuniões; (intervalo 
regimental); reiniciamos os trabalhos, queremos parabenizar o presidente Chico, o 
Juca, pela organização da categoria, se fazerem presentes nessa sessão de segunda 
feira, também tenho que informar aos servidores do município de Carazinho que esta 
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casa é sensível ao pleito de vocês, mas a grande maioria dos vereadores, entendeu 
que não poderia ser votado hoje o projeto de classificação, e acordamos com a grande 
maioria para nós fazermos uma sessão extraordinária no dia 29, terça-feira, então estão 
todos convidados para o dia 29, terça-feira, acompanharem o trabalho aqui na Câmara 
de Vereadores a respeito de projeto da reclassificação, essa é uma sessão 
extraordinária o município não terá ônus, não tem custo nenhum, além do projeto de 
vocês nós temos mais dez projetos, todos importantes como o de vocês, e essa casa 
esta sensível a todos esses projetos, e fará essa sessão extraordinária no dia 29, terça-
feira, então os nossos parabéns ao presidente Chico pela organização, e esperamos no 
dia 29 ver essa casa mais lotada ainda, não teremos hoje o grande expediente, ordem 
do dia, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, 
requerimentos; 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 sejam votados em bloco; esta em discussão o pedido verbal do Vereador 
Rudinei Brombilla para votação de requerimentos e moções em bloco, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, requerimentos, convido 
a Senhora Secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com 
exceção aos requerimentos de pesar e requerimento pedido de informação; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 07 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 10 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos os requerimentos, moções, convido a Senhora Secretária para fazer 
a leitura no numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura - 
PTB; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; 
nº 05 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 06 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 08 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 09 
Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 10 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 11 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 12 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 13 
Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 14 Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 15 Vereador Elbio 
Esteve - PSDB; nº 16 Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereadora Sandra Citolin; Vereadora 
Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta aqui nos 
acompanhando, imprensa, eu não poderia deixar de fazer um comentário em relação a 
uma moção de votos de pesar, a um requerimento alias, de voto de pesar, do ex-diretor 
da ULBRA, Remi Rigo, novamente uma doença séria, um problema de saúde sério, que 
assola muitos carazinhenses, tirou a vida do nosso companheiro, nosso amigo, ex-
diretor da ULBRA que muito contribuiu para que a ULBRA se estabelecesse aqui em 
Carazinho, um professor, um educador, um advogado, uma pessoa de conduta ilibada, 
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uma pessoa batalhadora, aguerrida, que muito fez pelos jovens através da ULBRA, 
então eu gostaria de fazer esse comentário; Presidente Vereador Leandro Adams; 

não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime, antes de 
encerrar a reunião, eu pediria ao líder do governo, Rudi, para que amanhã, verificasse 
para nós as pendências junto à transferência as entidades que foi conversado durante 
essa semana, e provavelmente amanhã estará tudo resolvido, então que nos ajudasse 
junto ao governo para que essas transferências amanhã viessem à comprovação a 
essa casa, pois não vereador; Vereador Rudinei Brombilla; senhor presidente, quero 
deixar registrado aqui, que amanhã estarei no executivo municipal e trazendo um 
relatório dos valores repassados às entidades e das pendências; Presidente Vereador 
Leandro Adams; a casa agradece ao líder do governo, 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 28 de dezembro de 2009 as 
18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    

                   Presidente                                                             Secretária  
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