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Ata da Reunião Extraordinária do dia 28 de dezembro de 2009.........Ata 62 
 
Presidente Vereador Leandro Adams: Havendo quorum regimental, com a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária 
da Câmara Municipal de Carazinho do dia 28 de dezembro de 2009. Convido o 
Vereador Paulino de Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que 
todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro 
Adams: Sendo a última sessão do ano por mim presidida, tenho que fazer alguns 
registros. Primeiro, gostaria de agradecer aos vereadores reeleitos, Vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Alemão, que colaboraram com a renovação 
no início do mandato e tiveram paciência com os novatos que aqui chegaram. Quero 
agradecer os vereadores pelos seus trabalhos nas comissões desta casa. Quero 
agradecer aos funcionários, efetivos ou cargos de confiança, que muito nos 
ajudaram durante esse ano. Um agradecimento especial à imprensa, que muitas 
vezes ao vivo transmitiu todos os nossos trabalhos, e dizer que foi uma honra para 
mim presidir essa Casa, foi uma honra para o Partido dos Trabalhadores, já no 
primeiro mandato, assumir a presidência dessa Casa, e peço desculpas aos colegas 
vereadores e aos funcionários, aos colaboradores se por alguma vez eu fui injusto. 
Não era intenção, sempre procurei exaltar o Poder Legislativo e levar transparência 
para a nossa comunidade. Senhora Secretária, favor fazer a leitura da convocação 
desta sessão extraordinária. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Convocação 
053/2009. De acordo com o artigo 73, parágrafos quinto e sexto, convoco os 
Senhores Vereadores para uma reunião extraordinária, a ser realizada no dia 28 de 
dezembro de 2009, segunda-feira, com início previsto para às 18 horas e 45 
minutos, para apreciação dos seguintes projetos de lei, em regime de urgência: 1 –
P-3046/285/09 - Projeto de Lei  nº 186/09, o qual reorganiza o plano de classificação 
de cargos do quadro de pessoal efetivo do município; 2 – P-2980/277/09 - Projeto de 
Lei nº 182/09, o qual declara situação de emergência e contrata emergencialmente 
servidores; 3 – P-2625/249/09 - Projeto de Lei  nº 161/09, o qual institui o Estatuto 
do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - 
CAPSEM, revoga a lei municipal nº 5.634/02 e suas alterações; 4 – P-3057/296/09 - 
Projeto de Lei  nº 074/09, de autoria de Mesa Diretora, o qual dispõe sobre a 
concessão de diárias e de indenização de transporte de agentes políticos e 
servidores da Câmara Municipal de Carazinho; 5 – P-2983/280/09 - Projeto de Lei  
nº 185/09, o qual altera metas nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA 2006/2009 e nº 
6.859, da LDO 2009; 6 – P-2984/281/09 - Projeto de Lei Complementar nº 003/09, o 
qual altera a redação do inciso II do artigo 3º e os valores das multas previstas no 
Código de Posturas do Município de Carazinho – Lei complementar nº 03/85 e 
revoga a Lei Complementar nº 25/96; 7 – P-2985/282/09 - Projeto de Lei 
Complementar nº 004/09, o qual revoga o inciso primeiro do artigo 167 da Lei 
Complementar nº 110/06, a qual aprova o Código Tributário do Município de 
Carazinho; 8 – P-3049/288/09 - Projeto de Lei  nº 173/09, o qual autoriza abertura de 
crédito especial no orçamento de 2009; 9 – P-3050/289/09 - Projeto de Lei  nº 
174/09, 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; 10 – P-
3051/290/09 - Projeto de Lei  nº 187/09, o qual autoriza abertura de crédito 
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suplementar no orçamento da FUNDESCAR; 11 – P-3052/291/09 - Projeto de Lei nº 
188/09, o qual autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de 
Carazinho – HCC e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009;  12 – P-
3053/292/09 - Projeto de Lei  nº 189/09, o qual dá nova redação ao artigo 9º, da Lei 
Municipal nº 5.995/03, o qual institui o plano diretor para o Distrito Industrial Iron 
Albuquerque; 13 – Projeto de Lei  nº 190/09, o qual dá nova redação aos incisos I e 
II do art 2º, da lei municipal nº 6.017/04; 14 – P-2912/274/09 - Projeto de Lei  069/09, 
de autoria dos Vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó, o qual estabelece o 
requisito de Bacharel em Direito com registro na OAB  - Ordem dos Advogados do 
Brasil, para exercer o cargo de chefe do PROCON; 15 – P-2978/275/09 - Projeto de 
Lei  nº 070/09, de autoria do Vereador Gilnei Jarré, o qual dá denominação a Rua do 
Residencial Cantares; 16 – P-3048/287/09 - Relatório de execução orçamentária 
novembro/2009 do Legislativo municipal; 17 – P-1.535/150/09 - Prestação de contas 
do município de Carazinho, referente ao exercício de 2004. Vereador Leandro 
Adams – Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams: Ordem do Dia. 
Passamos agora para a votação dos projetos da reunião extraordinária. Solicito à 
Senhora Secretária que proceda à leitura do número, ementa e autor dos projetos, 
bem como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Vereador Felipe Sálvia: 
Questão de ordem, Senhor Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams: 
Questão de ordem, Vereador Felipe.  Vereador Felipe Sálvia: Uma questão de 
ordem, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que 
fosse votado em bloco todos os projetos que não tivessem emendas, separasse 
aqueles projetos que tem emendas, deixasse separado, e os que não têm emenda, 
que seja votado em bloco, é o meu requerimento. Presidente Vereador Leandro 
Adams: Vereador Gilnei. Vereador Gilnei Jarré: Questão de ordem, Senhor 
Presidente. O projeto da reclassificação não tem emenda, eu gostaria que colocasse 
em separado, inclusive a prestação de contas de 2004. Presidente Vereador 
Leandro Adams: Está em discussão o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia, 
para os votos com emenda, emendado pelo Vereador Gilnei Jarré, questão de 
ordem vereador. Vereador Eugenio Grandó: requeiro a votação em separado do 
Projeto de Lei nº 182. Vereador Rudinei Brombilla: Questão de ordem, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams: Questão de ordem, Vereador 
Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: Queria fazer também uma solicitação para que 
a prestação de contas do exercício de 2004, a votação fosse nominal. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Será nominal, vereador. Atenção, senhores vereadores, 
votação em separado: Projeto de Lei nº 186 – Plano de classificação de cargos; 
Projeto nº 182 – situação de emergência, contratação de servidores; Projeto nº 161 
– CAPSEM; Projeto nº 189 – Institui plano diretor Iron Albuquerque; e o Projeto nº 
001 – Prestação de contas do exercício 2004. Está em discussão a votação dos 
projetos em separado, esses projetos que eu acabei de ler. Não havendo 
vereadores que queiram discutir, Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, 
questão de ordem. Presidente Vereador Leandro Adams: Questão de ordem, 
Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: eu gostaria, Senhor Presidente, que fosse 
votado por ordem, um a um, primeiro o projeto de reclassificação dos servidores que 
estão aí, e eles estão todos esperando, essa votação que é importante, e depois os 
outros projetos, com voto em separado, mas primeiramente, Senhor Presidente, fica 
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o meu requerimento que fosse votado primeiro o da reclassificação. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Vamos seguir a ordem, conforme já está previsto, e 
com certeza em respeito aos servidores será o primeiro projeto a ser votado. 
Senhora Secretária, proceda à leitura do número, ementa e autor do projeto, bem 
como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, projeto nº 186. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 186/09, de autoria do Executivo 
Municipal. Reorganiza o plano de classificação de cargos do quadro de pessoal 
efetivo do município. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável a 
tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro Adams: está 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 se manifestem. Aprovado por todos. Senhora Secretária, proceda à leitura 
do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Secretária Vereadora 
Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 186/09, de autoria do Executivo Municipal. 
Reorganiza o plano de classificação de cargos do quadro de pessoal efetivo do 
município. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Está 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 se manifestem. 
Aprovação unânime. Está em discussão o projeto com os pareceres já aprovados. 
Vereador Gilnei. Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa, funcionários públicos municipais que nos prestigiam na noite de hoje, 
queremos fazer um registro, até para que vocês funcionários entendam um 
pouquinho mais da posição em que alguns vereadores tomam no momento de fazer 
uma votação tão importante, como essa dos servidores públicos municipais. 
Infelizmente, a reclassificação não será feita num todo, está ficando apenas os 
professores de fora, mas eu gostaria de que vocês se atessem um pouquinho a 
algumas alterações que foram feitas, extra comissão, instituída pelo senhor prefeito 
para reclassificação dos funcionários. Não sei se é de conhecimento de vocês que 
têm alguns funcionários no quadro municipal que estão tendo alguns privilégios com 
certeza pelo senhor prefeito. Alguns cargos que além de ganharem aqueles cento e 
treze reais disponibilizado pela comissão, do padrão um ao dez, tem alguns que 
estão ganhando um pouquinho mais. Eu gostaria que vocês soubessem que eu não 
acho justo, mas estarei votando favorável a todo projeto. Mas vocês, que estão 
prestando esse serviço, estão tendo uma forma diferente de interpretação do senhor 
prefeito. O projeto todo sempre falava em avaliar, reclassificar aquelas pessoas 
menos favorecidas, que estão com os salários defasados, enfim, realmente estavam 
defasados e bem abaixo do piso mínimo nacional. Mas o que não dá para aceitar é 
dentro de um projeto total, alguns casos serem trocados de padrões, de padrão 01 
para padrão 02, do padrão 03 para padrão 05, do padrão 09 para o padrão 10, do 
padrão 06 para o padrão 08, e eu tenho a certeza que vocês, principalmente os 
operários que estão ansiosos por esse aumento, não foram prestigiados com esse 
beneficiamento pessoal. Eu não sei o porquê que só algumas pessoas tiveram esse 
aumento diferenciado dentro da Prefeitura Municipal, e acredito eu que deve ter 
fugido dos olhos do nosso presidente, o Chico, que fazia parte dessa comissão, e 
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inclusive os técnicos científicos também não foram contemplados dentro dessa 
reclassificação, mas enfim, vocês olhem e acredito que vocês devem ter bons 
colegas dentro desse quadro administrativo, bons funcionários, que dirão quem está 
sendo beneficiado, apadrinhado digamos assim, pelo senhor Prefeito Municipal. 
Também quero deixar registrada outra preocupação, que acredito que a comissão, 
enfim, o sindicato, não observou. Na lei passada, existia um artigo que dizia, entre 
padrões será respeitado 15 por cento de padrão a padrão. Não está sendo 
respeitado. Diminuiu o padrão. De repente alguns acham que estão ganhando, e vai 
chegar lá, três, quatro, cinco anos, estará ganhando menos de quando tivesse 
conservado aquele padrão, isso eu não fiz a conta porque infelizmente nosso prazo 
era bem curto, mas as poucas coisas que fizemos, hoje à tarde o Jairo esteve aqui, 
ele chegou bem no momento exato que eu estava fazendo essa conta. Mas vamos 
direto ao padrão dez, que são poucas pessoas que ganham, mas hoje pela lei, é um 
mil quatrocentos e vinte e dois, que teria que ser, pela projeção de 15 por cento 
entre padrões, teria que estar um mil setecentos e sete. Então, acredito que isso não 
é um erro banal, eu acho que é um erro proporcional. Mas estaremos votando hoje 
pela reclassificação. Se nós tivéssemos mais tempo, nós íamos mostrar para todos 
vocês realmente quem estaria se beneficiando, e quem estaria, o porquê dessa 
redução.  Senhor Presidente, solicito um pouquinho mais de tempo, que acho que 
requer um pouquinho mais de pronunciamento. Presidente Vereador Leandro 
Adams: fique à vontade, vereador. Vereador Gilnei Jarré: Também gostaria de 
fazer uma solicitação ao Prefeito Municipal. Não vai ser uma queda de braço, tenho 
a certeza, que há poucos dias nós tivemos que fazer, enfim, uma ação para que os 
recursos da Câmara fossem realmente para o lugar autorizado e devido, mas tenho 
a certeza que se não acontecer com as assistentes sociais a mesma equiparação 
salarial com os demais, ou seja, ou a redução da carga horária, bem como 
reclassificação de alguns, de alguns não, eu acho que todos os professores, que 
todos merecem, nós estaremos sim, trancando pauta, seja lá o que for, tendo que 
fazer o que for necessário. Eu acho que se vocês merecem, eu acho que o resto do 
quadro de pessoal do município também merece. Até porque dia dezessete de 
dezembro, o Prefeito Municipal, juntamente com o Dr. Álvaro Sana, depois de uma 
decisão do prefeito, ele se comprometeu, que esse ano entraria fazendo essa 
análise para com que os professores também fossem contemplados. E através de 
uma reunião que tivemos juntamente com a mesa diretora atual e a futura, nós 
também resolvemos fazer um pedido para com que o Prefeito Municipal colocasse 
em prática, além desse percentual que ele está prevendo, ou quatro, ou cinco, ou 
seis, seja lá quanto for, com que ele achar possível repassar aos funcionários, com 
que ele cumpra a Lei nº 11.738, a lei federal, a lei que fala sobre o custo aluno, do 
FUNDEB. Acredito que através dessa lei nós podemos contemplar também quase 
que todos os professores do nosso quadro municipal, principalmente os professores 
pagos pelo FUNDEB. Então, acredito que o Prefeito Municipal possa ajudar sim, o 
quadro de professores, quando ele não pôde ajudar juntamente com a 
reclassificação. Para encerrar, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, notícia 
vinculada no Diário da Manhã, dia 23 de dezembro, onde o prefeito se expressou e 
disse: Servidores, professores, são os braços do prefeito, técnicos-científicos são a 
cabeça, e o prefeito é o coração. Infelizmente acho que deu uma falhada nesse 
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coração. Muito obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Felipe. 
Vereador Rudi. Vereador Rudinei Brombilla: Senhor Presidente, colegas 
vereadores, a imprensa escrita e falada que se encontra aqui na Casa do Povo, 
servidores públicos que estão aqui nessa sessão de hoje. Felizmente, venho a essa 
tribuna aí discordar também do colega Vereador Jarré, e com muito orgulho e 
satisfação como vereador e líder de governo do prefeito Aylton, do vice Capitânio, 
dizer que a última reclassificação que vocês, servidores públicos tiveram, foi no ano 
de 1998, após onze anos nós estamos aqui, colegas vereadores, tendo o prazer de 
votar novamente uma reclassificação dos funcionários públicos. Teve, em 2006, uma 
reforma administrativa, que veio aqui para a Câmara de Vereadores, aonde a 
administração passada, segundo informações que saíram na imprensa, pagou o 
valor de setenta e cinco mil reais para uma empresa terceirizada para fazer essa 
reforma administrativa, e a nossa administração fez com pessoas do próprio quadro, 
aonde que nós temos que parabenizar o senhor Álvaro Sana, Secretário da 
Administração, o Norton, também o Jajá, que foi uma pessoa indicada pelo sindicato, 
o Tarso Silveira, que é o jurídico da prefeitura, e também, o Moisés Marcondes, 
Secretário da Fazenda, onde, sem custo nenhum, enviaram essa reclassificação 
para os funcionários. Importante salientar, e eu, como vereador, líder de governo, 
gosto também de trabalhar com números, e segundo um estudo e um levantamento 
feito e realizado, em 2005 teve 7,1 por cento de reajuste, em 2006 não teve nenhum 
por cento, zero por cento de reajuste. Teve uma proposta de 1,5 aonde a categoria, 
o sindicato, e vocês funcionários que estão aqui presentes, ou os que estão nos 
seus setores, sabem disso, então teve zero por cento de reajuste, 2007 teve 24 por 
cento de reajuste, mas no vale alimentação, não na folha de pagamento, em 2008 
teve 6 por cento, geral, e nosso governo, a nossa administração, primeira coisa 
quando assumimos, e foi aprovado aqui, pelos vereadores, a  qual teve a grandeza, 
e eu quero agradecer, foi valorizar o padrão um, que recebia duzentos e noventa e 
nove reais, hoje está ganhando trezentos e setenta e dois reais, e com essa nova 
reclassificação, vai passar a ganhar quatrocentos e oitenta e cinco reais com 
quarenta e três centavos, ou seja, 30,47 por cento de aumento, o padrão dois vai 
ganhar 26,49 por cento de aumento, o padrão três, 23,04 por cento de aumento, 
padrão quatro, 20,03 por cento de aumento, padrão cinco, 17,42 por cento, padrão 
seis 15,15 por cento de aumento, padrão sete 13,17, padrão oito 11,45, padrão 
nove, 9,46, e o padrão dez 8,66 por cento. E esse compromisso assumido pela 
administração em valorizar o funcionário público, durante a campanha de 2008, no 
dia de hoje nós estamos cumprindo com esse projeto aqui, e também nós não 
podemos esquecer que os técnicos científicos, que são quarenta e duas pessoas, 
também estarão sendo contempladas com sete por cento de aumento. Então, eu 
quero deixar aqui registrado, quero agradecer a grandeza que os vereadores no ano 
de 2006 tiveram, inclusive vereadores da administração anterior, rejeitando a 
reforma administrativa. Então, colegas vereadores, aos funcionários públicos, o 
compromisso da nossa administração é valorizar o trabalho e a dignidade de cada 
cidadão. Era isso, Senhor Presidente, colegas vereadores, muito obrigado.  
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Felipe Sálvia. Gostaria de pedir 
ao público que não é permitido a manifestação do público.  Isso não fui eu que 
inventei isso aí, isso está no Regimento da Casa há muitos anos, então eu gostaria 
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que prestassem atenção no pronunciamento dos vereadores. Muito obrigado. 
Vereador Felipe. Vereador Felipe Sálvia: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
pessoas que assistem a reunião, em especial os funcionários públicos, dizer que 
está de parabéns o Vereador Rudi, como líder do governo. Se saiu muito bem, Rudi, 
se saiu muito bem na tua defesa do prefeito, como líder. Eu queria dizer para vocês 
que, realmente, realmente, o PDT, que é o partido que eu faço parte, que sou 
vereador do PDT, nunca votou e eu nunca votei contra trabalhador nenhum. Vocês 
devem saber e a história deve mostrar para vocês, vocês acompanharam a minha 
trajetória aqui na Câmara, que eu nunca votei. Mas eu fiquei muito triste, Vereador 
Paulino de Moura, e Vereador Jarré, enfim, todos os vereadores, de saber, que 
alguém do sindicato estaria dizendo que o Vereador Felipe Sálvia estaria contra o 
projeto. Eu ri, e chorei por dentro ao mesmo tempo. Porque não é verdade gente, eu 
nunca votei contra a classe, contra classe nenhuma, nem contra os comerciários, eu 
sempre votei a favor, e tenho certeza, todos os vereadores dessa Casa, ninguém 
falou em votar contra esse projeto de lei. Todos os vereadores, nós na comissão e o 
Jarré disse, com propriedade, nós tivemos pouco tempo, eu o Vereador Gilnei Jarré, 
e o Vereador Eugenio, de analisar esse projeto, porque ele é um projeto muito 
amplo. Mas nós, na ânsia de dar esse presente de Natal, nó queríamos aprovar já 
na segunda-feira, mas era muito cedo gente, eram noventa páginas. A gente tinha 
que olhar, e se falava em penalizar os técnicos científicos, e olhar, nos diziam, olhem 
para o lado dos técnicos científicos que não sei o que, acho que tem que retirar fora. 
Nós na comissão também entendemos que não, entendemos que não por entender 
que é sete por cento, nós entendemos também que o pequenininho está ganhando 
mais, porque uma pessoa que ganha quinhentos reais de aumento, se ele pegar 
vinte por cento, da cem pila, agora uma pessoa que ganha quatro mil, se pegar vinte 
por cento dá muito mais, vocês sabem disso. Então, nós queremos ajudar, agora, 
também disse com propriedade o Vereador Rudi, que o Prefeito Aylton, eu era 
vereador, gente, quando entrou aquele projeto, vocês devem se lembrar, que 
ajudou, ajudou o funcionário. Prometeu fazer, mandar outro projeto, agora mandou. 
Tem falhas gente, tem falhas sim, Vereador Gilnei Jarré tem razão, eu olhei também 
e vi falhas, o que nós temos que fazer, nós, vereadores, Vereador Rudi, é corrigir, 
com o tempo, pedir para o prefeito corrigir essas falhas, agora nós temos que votar 
na noite de hoje, e vamos votar, todos os vereadores, a favor do projeto, mas que 
fique bem claro, fique bem claro que vereador nenhum falou, gente, que ia votar 
contra o projeto. E que fique bem claro, Senhores Vereadores e Senhor Presidente, 
e o próximo presidente está aí, falou em trancar a pauta, se tiver que trancar pauta 
em favor do professor, esse vereador, tenho certeza, todos os vereadores, nós 
vamos cobrar. Se vocês estão ganhando aumento, os professores também 
merecem, e nós vamos cobrar essa reclassificação para os professores já em 2010, 
que não pode uma pessoa beneficiar somente uma classe. Eu entendo que os 
professores também tem direito a isso, eu tenho certeza que todos os vereadores 
vão lutar, para que esse projeto venha já nos primeiros meses de 2010 até essa 
Casa. No mais, Senhor Presidente, eu gostaria de não voltar mais a essa tribuna, de 
dizer que vossa pessoa fez uma excelente administração, como vereador novo, que 
entrou e já pegou uma presidência, que ser presidente não é fácil, não é fácil ser 
presidente, não é fácil ser vereador também, mas ser presidente é mais difícil. Dizer 



A.L/A.K. Página 7 12/2/2010
  

que o senhor está de parabéns, desculpem os vereadores, em especial o Élbio e a 
Sandra, que eu tive um pronunciamento forte, é o meu jeito de ser, desculpem mais 
vereadores se eu falhei, nós estamos em um espírito natalino aí, festa de final de 
ano e eu tenho um jeito de pegar, às vezes forte, é o meu jeito, mas eu deixo aqui as 
minhas desculpas, Senhor Presidente, a todos os vereadores, se de alguma forma 
ou de outra eu pequei, no insultar alguém no meu jeito de falar.  Muito obrigado. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereadora Sandra. Vereadora Sandra 
Citolin: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, funcionários públicos 
do Município de Carazinho. Realmente, desde a segunda-feira passada, nós 
estamos convivendo com uma força poderosa, uma força que direciona, uma força 
que organiza, e uma força que pressiona para que todo funcionalismo público tenha 
os seus direitos respeitados. Com certeza o que ganha menos não vai querer que o 
seu colega que ganha mais não seja respeitado, mesmo ganhando menos. O 
funcionalismo público municipal, estadual, federal, ele tem uma força preciosa, ele 
tem a força do seu trabalho público a serviço da comunidade. E quando o prefeito 
colocou no jornal, que o Vereador Gilnei Jarré leu, braço, perna, coração, cabeça, 
realmente, o funcionalismo publico é tudo isso, e muito mais. É ele quem executa as 
ações que o prefeito se propõe. Se o funcionário fizer mal o seu trabalho, omitir o 
seu trabalho, tudo que o prefeito quer, ele também não vai conseguir, então o 
funcionalismo público, tem sim uma força importante, uma força preciosa, e uma 
pressão muito grande. Também sou funcionária pública estadual, e também muitas e 
muitas vezes foi através da pressão que a gente conseguiu honrar os nossos 
direitos, prometidos por legisladores, por executivos e etc. Só que, realmente, se o 
funcionalismo público municipal tem toda essa força, que os professores, que os 
técnicos científicos sejam também respeitados, porque eles também são braço, 
perna e cabeça. Acho que é uma composição de corpo inteiro. Então, o que o 
Vereador Gilnei colocou, é realmente o que nós, todos os vereadores, e 
principalmente a mesa diretora tentou estudar neste curto tempo. Com certeza 
nenhum vereador desta casa é contra aumento de salário para o funcionalismo, com 
certeza, mas as adequações têm que ser feitas e algumas vezes essas adequações 
demandam algum tempo. Mas assim, que todos vocês que estão aqui hoje, que já 
vieram na segunda passada, saibam que dos vereadores dessa Casa, vocês têm 
apoio, vocês têm voz, vocês têm pessoas que também lutarão pelos direitos de 
vocês. Presidente Vereador Leandro Adams: Não havendo mais vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários se manifestem. Aprovação unânime do projeto nº 186, também conhecido 
como reclassificação, na íntegra. Senhora Secretária, proceda à leitura do próximo 
projeto. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 182/09, de autoria 
do Executivo Municipal. Declara situação de emergência e contrata 
emergencialmente servidores. O presente projeto de lei é viável e nada a opor 
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro Adams: está 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 se manifestem. Aprovado por todos o parecer da Comissão de Justiça e 
Finanças. Senhora Secretária proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem 
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Econômica e Social. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 
182/09, de autoria do Executivo Municipal. Declara situação de emergência e 
contrata emergencialmente servidores. O presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia. Presidente Vereador Leandro Adams: Está em 
discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. Não havendo 
vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados. Vereador Gilnei. Pediria silêncio 
ao público para que não atrapalhasse o raciocínio dos colegas vereadores. 
Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público. 
Queremos deixar registrado que estamos preocupados, principalmente na área da 
saúde, com a qualidade na prestação de serviços que vem sendo desempenhada 
nos ESFs dos bairros. Esse projeto solicita a autorização para duzentos e setenta e 
quatro cargos, para a contratação de duzentos e setenta e quatro pessoas. E a 
nossa preocupação, em primeira mão, é com a qualidade dos serviços que estão 
sendo prestados, Independente da pessoa que irá assumir, nós temos a convicção 
de que não será da mesma forma que vem sendo prestada, porque essas pessoas 
já estão acostumadas com os seus pacientes, com o seu bairro, enfim, nos 
preocupa. Soubemos de um acordo que o Prefeito Municipal fez com a promotoria 
pública, procuradoria do Ministério dom Trabalho, e nós fizemos uma solicitação 
para que nos enviasse o que foi acordado entre o município e o Ministério. Mas, 
infelizmente, nos omitiram essa informação, como vários documentos que a gente 
pede e nunca chegam em nossas mãos. Que nem o projeto há pouco votado e 
aprovado, nós queríamos saber quem eram as pessoas que estariam sendo 
beneficiadas pessoalmente. Não tivemos, mas graças a alguns funcionários, nós 
tivemos a informação. Voltando ao projeto de que autoriza a contratação, também 
nos preocupa, a Mesa Diretora, com a demissão em massa que poderá ocorrer, a 
partir do dia primeiro. E aí o nosso colega vereador Rudi vem aqui no Plenário e fala 
em dignidade de funcionário. Mas esse prefeito, essa administração que ele fala de 
hoje, não pensou na dignidade dos funcionários do ano de 2000, quando entregou 
um município totalmente quebrado, sem poder de endividamento, sem dinheiro para 
pagar suas dívidas, sem crédito para comprar um parafuso sequer na praça. Muitos 
mercados, muitas farmácias fecharam, devido a essa dignidade que o Vereador Rudi 
falou. Preocupado com a dignidade. Custou oito anos para que ele realmente saber 
que vocês merecem dignidade e um salário melhor. O prefeito Iron e o prefeito 
Alexandre, esses sim, tiveram a dignidade de pagar rigorosamente os salários de 
todo o funcionalismo e inclusive os seis, sete, ou seja lá quantos forem os salários 
atrasados. Então essa é a nossa preocupação com esses funcionários que estão lá 
contratados pelo CMPP. Eles também têm suas dívidas, a sua dignidade, e que 
como a Justiça do Trabalho concedeu seis meses de prazo para adequação da nova 
contratação através de concurso público, acredito eu, e acho que a Mesa Diretora, 
não é justo com que essas pessoas sejam demitidas, e sejam recontratadas novas 
pessoas. O que nós queremos é com que essas pessoas se mantenham lá, no 
mínimo esses seis meses que a Justiça concedeu, e que ninguém obriga a contratar 
novas pessoas. Então fica o nosso manifesto, a nossa contrariedade, mas sempre 
pensando na dignidade dos funcionários, tanto do CMPP quanto da Prefeitura 
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Municipal. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Paulino. Vereador 
Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a classe de 
servidores, o qual com muito orgulho dirigida pelo Chico, que tenho pontos de vista 
diferentes, mas sempre expressei isso. Eu nunca fui traíra. Eu nunca fui de falar nas 
tuas costas. Eu sempre disse o que eu tinha que dizer frente a frente. Tem uns 
traíras aí que tem que ser pescados. Eu quero dizer o seguinte, que infelizmente, 
infelizmente o vereador que me antecedeu, ou ele é despreparado, ou mal 
informado. A contratação de pessoas para suprir a nossa saúde é de setenta e três 
pessoas. Está aqui o projeto, pode conferir um por um, e aí essas pessoas serão 
admitidas porque a Justiça do Trabalho determinou o encerramento do CMPP até o 
dia 31 de dezembro. Encerrando o CMPP, nós temos que continuar tocando a nossa 
saúde. E nós vamos tocar, o governo Aylton vai tocar, sim, com menos pessoas, 
com menos pessoas, porque o governo passado, sim, tinha duzentos e oitenta 
pessoas trabalhando lá, esses sim, e agora os coitados estão aí à mercê de ser 
demitidos, porque a Justiça do Trabalho determinou e aí as pessoas não 
conseguem, as pessoas não conseguem enxergar um milímetro do seu nariz, eles 
acham defeito em tudo, e o vereador que me antecedeu, vocês viram, os dois 
pronunciamentos dele, é raivoso, é um pronunciamento o qual é tanto pior quanto 
melhor, e eu acho que a população não quer mais isso. A população, quando esse 
vereador era assim, ela fez ele mudar, porque ela mandou ele embora, e agora a 
população vai saber entender aquelas pessoas que querem ajudar, aquelas pessoas 
que querem contribuir, ou aquelas pessoas que querem tanto pior quanto melhor, 
porque eu não vi esse vereador dizer uma coisa de boa que é feita. Nunca deram 
reclassificação como o Aylton deu, e agora há pouco eu estava conversando com 
uns servidores ali, eles estavam felizes, porque essa reclassificação é digna deles. 
Os técnicos científicos eu nunca escondi, eu votei favorável, eu fui um dos 
vereadores que lutou aqui, eu entendo que hoje, hoje o prefeito está mandando 
porque ele considera que os técnicos científicos merecem essa reclassificação, 
então eu quero dizer assim, eu tinha prometido entrar calado e sair mudo, mas eu 
não posso ver isso, eu não posso ver essa aberração, aonde vem um vereador aqui 
e diz tudo que quer, vai como verdade para a população, e aí vocês vão embora e 
dizem, mas e daí, ninguém contrapôs isso, ninguém disse isso diferente. Então, 
quando a gente está governo, a gente tem que fazer o bem para a população, não o 
bem para si próprio. Então, eu quero deixar bem claro, eu quero deixar dito em alto e 
bom tom, o prefeito Aylton fez muito pelos servidores, fez muito pelos professores, 
fará mais ainda, e com certeza não cometerá o erro de novo de ter, deixar a folha 
sem pagar a folha, porque o administrador anterior a ele fez gastos, porque não 
tinha lei de responsabilidade, fazia o que queria. Hoje o prefeito Aylton vai fazer um 
bom governo, e em prol do servidor, valorizando o servidor, mas eu não vou me 
calar enquanto as pessoas vierem aqui e faltar com a verdade. Eu quero dizer bem 
claro, eu acho que o Rudi tem essa informação, está aqui ó, cargo por cargo e 
quantas pessoas serão contratadas, setenta e três, e não duzentos e tantas, como o 
vereador que me antecedeu falou. Vereador Rudinei Brombilla: Um aparte, colega. 
Vereador Paulino de Moura: Sim.  Vereador Rudinei Brombilla: Colega vereador, 
até para mim não usar a tribuna, e esclarecer aqui ó, falei com o prefeito, liguei para 
ele antes, e ele me confirmou o que eu tinha dito antes. Não vai ser demitido setenta 
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e três pessoas e contratadas setenta e três pessoas. O que que vai acontecer. Tem 
um médico de um ESF. Se dia dois de janeiro, por motivo de transferência, ir 
embora, ou querer demissão, o município, o CMPP não pode mais contratar. O 
CMPP não pode mais contratar. Somente demitir. Então, nós estamos autorizando a 
contratação emergencial até o concurso via prefeitura. Esse, o médico contratado, 
vai receber prefeitura. Sem contar que também nós temos a contratação de uma 
psicóloga, que é junto ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, que 
é lá no Bairro Ouro Preto. Então eu quero assim ó, deixar bem claro aos colegas 
vereadores, pedir essa, que pensem sobre o seu voto, porque se em janeiro não 
tiver médico ou enfermeiro, que pediu demissão ou alguma coisa, o CMPP não pode 
mais contratar. Vai ficar sem até a prova seletiva para os médicos, enfermeiros e 
dentistas, ou concurso público. Vereador Paulino de Moura: Obrigado. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Vereador Eugenio. Vereador Eugenio Grandó: Senhor 
Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, funcionários públicos 
municipais, muitos meus ex-colegas, durante quase dez anos, trabalhei lado a lado 
com muitos de vocês. Eu quero me ater ao assunto do CMPP, e dizer que eu, a 
proposta minha, era de manter as pessoas trabalhando até a realização do concurso 
público. Essa seria a proposta mais justa, a proposta mais realista. Então, o meu 
voto na verdade vai ser para derrubar o projeto que deu entrada na Casa hoje. Eu 
queria dizer que o prefeito Aylton tem seu mérito sim, da reclassificação, quero ser 
justo, como tento ser, às vezes a gente pode dar uma escorregada, mas tento ser 
justo. Acho que o mérito do Aylton é de fazer a reclassificação, tem todo o seu 
mérito, assim como o ex-prefeito Alexandre teve seu mérito de pagar contas, botar 
em dia a Prefeitura. E assim que se faz uma grande cidade. Com um prefeito melhor 
sucedendo ao outro. Nessa questão, do funcionalismo público, ele vai bem, com a 
reclassificação. Nesse ponto, ele está sendo um bom prefeito. Assim como o prefeito 
Alexandre foi um bom prefeito, pagando as contas que herdou, botando em dia toda 
a folha dos funcionários, e tocando o município. Então, eu queria dizer que a cidade 
evolui quando uma pessoa faz alguma coisa melhor que a outra. Muito obrigado. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Rudi. Vereador Rudinei 
Brombilla: Colegas vereadores, público presente. Me retirei do Plenário agora, fiz 
uma ligação ao prefeito Aylton, e ele me confirmou novamente que é isso que eu 
acabei de dizer. Se dia dois de janeiro algum médico pedir demissão, não tem como 
contratar via CMPP, e nem prefeitura. Então, volto a reiterar aquilo que eu falei 
antes, para deixar registrado aqui na Casa. Muito obrigado. Vereador Élbio Esteve: 
Só um esclarecimento, se faltar um médico, eu não entendi, porque assim, vá que os 
doze médicos dos ESFs resolvam se demitir, vai ser contratado dois psiquiatras para 
atender, é isso que está pedindo aqui? Não? Então não entendi, desculpa, vereador. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereadora Sandra. Vereadora Sandra 
Citolin: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, líder do governo, esse projeto é 
outro projeto que nos causa falta de clareza. Tanto que nós conversamos na 
comissão e o nobre vereador então foi obter maiores informações a respeito do 
mesmo. Mas o que está escrito no projeto é o seguinte, por determinação da Justiça 
do Trabalho, que exige o rompimento do contrato da gestão com o CMPP, e a 
realização de concurso público para prover os cargos necessários no quadro de 
servidores, com o objetivo de assumir diretamente as ações de saúde, até que as 
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providências para a realização do concurso público estejam concluídas, será 
rompido então o contrato com o CMPP. Conforme informações da Câmara, a Justiça 
do Trabalho estendeu para mais seis meses essa determinação. Isso é o que está 
escrito aqui no projeto. E o rompimento do contrato desencadeará as demissões de 
pessoal especializados já atuantes naquela organização social. Aí tem mais alguns 
parágrafos e diz assim, as agentes comunitárias de saúde em atividades nos PSFs 
serão absorvidas pelo município, a título de sucessão, pois o processo seletivo para 
seu ingresso é reconhecido. Ok. Os médicos, enfermeiros e odontólogos terão seus 
contratos rescindidos, e deverão submeter-se a processo seletivo a fim de serem 
admitidos através de emprego público, pela consolidação trabalhista. Diante disso, 
as contratações emergenciais, diante disso, exposto no que eu li, elencadas no 
projeto, são essenciais à continuidade das ações de saúde até a realização do 
concurso público. No último parágrafo, condiciona ao projeto a necessidade de 
psicólogos, para atuarem junto ao centro de referência de assistência social – 
CRAS, como o senhor disse, vereador, de verba federal. Vereador Rudinei 
Brombilla: Recurso livre, desculpe, vereadora. Vereadora Sandra Citolin: Recurso 
livre, certo. Então assim ó, nós votamos vários contratos emergenciais durante esse 
ano, para assistente social, para psicólogo, e tal. Então, a nossa preocupação, 
senhores vereadores, e a comunidade, é que sairão, digamos, duzentos e setenta e 
quatro pessoas, porque é o que diz o projeto, diante de uma determinação da 
Justiça do Trabalho, sairão essas pessoas, os médicos farão uma seleção, 
enfermeiros e odontólogos, as agentes comunitárias permanecerão, e serão 
contratados emergencialmente setenta e três novos prestadores de serviço. Então 
assim, se a Justiça do Trabalho já deu um prazo, estendeu o prazo, até que se 
realize o concurso, então a minha sugestão, minha sugestão, é que se o prefeito 
achar que não precisa duzentos e setenta e quatro funcionários no CMPP, ele que 
permaneça com quem já está ali trabalhando, conhecendo e dando o seu serviço há 
muito tempo para a comunidade, conhece a comunidade, já sabe até as doenças 
dos pacientes que procuram os postos de saúde. Então eu acho que, ao invés de 
nós corrermos o risco, porque não entendemos esse projeto, de ser desta forma, e é 
o que está escrito, e aí eu confio no que está escrito, que ele se refaça de forma 
diferente. Aí sim a gente também tem melhor segurança para entender que o serviço 
prestado à saúde do município, vai estar a contento do que a comunidade precisa e 
carece hoje. Presidente Vereador Leandro Adams: Não havendo mais vereador 
que queira discutir, atenção vereadores, está em votação o Projeto nº 182/09. 
Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Portanto, rejeitado o projeto nº 182/09, cinco a quatro. Senhora 
Secretária, proceda à leitura do próximo projeto. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: Projeto de Lei nº 161/09, de autoria do Executivo Municipal. Institui o 
Estatuto do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - 
CAPSEM, revoga a lei municipal nº 5.634/02 e suas alterações. O presente projeto 
de lei, com emendas modificativas, é constitucional, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro Adams: Está em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente ao projeto. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Senhora Secretária, proceda à leitura da 
emenda. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 161/09, de autoria 
do Executivo Municipal. Institui o Estatuto do Centro de Assistência e Prestação à 
Saúde dos Servidores Municipais – CAPSEM. Emenda modificativa ao projeto de lei 
nº 161/09, de autoria do Executivo Municipal. Emenda modificativa: As emendas 
constam no anexo primeiro deste, sendo que houve alteração de artigos, parágrafos, 
e inclusões de incisos e parágrafos. Salientamos que todas as alterações foram 
solicitadas pelo Conselho Administrativo, APROCAR e Sindicato dos Servidores 
Municipais, conforme cópia em anexo. Presidente Vereador Leandro Adams: Está 
em discussão a emenda modificativa de autoria do Executivo. Não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Senhora 
Secretária, proceda à leitura da emenda modificativa da comissão. Secretária 
Vereadora Sandra Citolin: Emenda modificativa. Artigo primeiro: O artigo segundo 
do Projeto de Lei nº 161/09 passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo segundo: 
São segurados os servidores públicos municipais. O artigo terceiro do Projeto de Lei 
nº 161/09 passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo terceiro: o ingresso em 
cargo público de provimento efetivo, de acordo com o artigo segundo, determina 
inscrição por adesão facultativa ao Centro de Assistência e Prestação de Saúde dos 
Servidores Municipais – CAPSEM. Comissão de Justiça e Finanças. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Está em discussão a emenda da Comissão de Justiça e 
Finanças. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Senhora Secretária, proceda à leitura do parecer da Comissão 
de Ordem Econômica e Social. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de 
Lei nº 161/09, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Estatuto do Centro de 
Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, revoga a lei 
municipal nº 5.634/02 e suas alterações. O presente projeto de lei com emendas 
modificativas está apto a ser incluído da Ordem do Dia. Presidente Vereador 
Leandro Adams: Está em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica 
e Social. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovação unânime. Está em discussão o projeto com os pareceres e emendas já 
aprovados, também conhecido como projeto do CAPSEM. Não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Senhora Secretária, proceda à 
leitura do próximo projeto em separado. Secretária Vereadora Sandra Citolin: 
Projeto de Lei nº 189/09, de autoria do Executivo Municipal. Dá nova redação ao 
artigo 9º, da Lei Municipal nº 5.995/03, a qual institui o plano diretor para o Distrito 
Industrial Iron Albuquerque. O presente Projeto de Lei com emenda modificativa é 
viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro 
Adams: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças referente 
ao projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. 
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
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Aprovado por todos o parecer da Comissão de Justiça e Finanças. Senhora 
Secretária, proceda à leitura da emenda. Secretária Vereadora Sandra Citolin: 
Emenda modificativa. Artigo primeiro: Fica alterada a redação do artigo primeiro do 
projeto de lei nº 189/09, que passará a viger com a seguinte redação: Artigo nono: 
No Distrito Industrial Iron Albuquerque, será permitida a instalação de empresas 
dedicadas à produção industrial, ao comércio e à prestação de serviços. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Está em discussão a emenda da Comissão de Justiça e 
Finanças. Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, nós fizemos uma emenda a esse projeto, o qual o projeto 
original dizia que o Distrito Industrial Iron Albuquerque só estava autorizado a 
receber indústrias, produção industrial. O Executivo Municipal fez uma alteração, 
solicitando com que autorizasse também o uso comercial. Mas analisando a ata 
emitida pelo Conselho, diz lá num determinado local, que a Empresa Mecânica 
BRDIESEL solicita doação de nove mil e seiscentos metros quadrados, área 
localizada na Rua Lídio Bordingnon, esquina com a Rua Bruno Buchholz, e daí ele 
encerra dizendo, não havendo manifestações contrárias, o Conselho aprovou a 
doação das áreas para as respectivas empresas. Então a empresa que está fazendo 
uma solicitação é uma mecânica, então ela é uma prestadora de serviços. Então nós 
estamos fazendo essa alteração para com que essa empresa receba a sua área 
legalmente. Presidente Vereador Leandro Adams: Não havendo mais vereador 
que queira discutir a emenda, coloco em votação. Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Senhora 
Secretária, proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 189/09, de autoria do 
Executivo Municipal. Dá nova redação ao Artigo 9°, da Lei Municipal n° 5.995/03, a 
qual institui o Plano Diretor para o Distrito Industrial Iron Albuquerque. O presente 
projeto de lei com emenda modificativa encontra-se apto a ser incluído na ordem do 
dia. Presidente Vereador Leandro Adams: Está 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 se 
manifestem. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com os pareceres e 
emenda já aprovados. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovação unânime. Senhora Secretária, proceda à leitura do parecer da Comissão 
de Justiça e Finanças dos projetos em bloco. Vereador Paulino de Moura: Questão 
de ordem, Senhor Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams: Questão de 
Ordem. Vereador Paulino de Moura: Prestação de contas, por gentileza. Ela foi 
pedida em separado. Em destaque também. E nominal. Presidente Vereador 
Leandro Adams: Mas nós falamos que seria o último da pauta, né. Vereador 
Paulino de Moura: Mas aí o senhor vai fugir da analógica, mas o senhor é que 
sabe. Obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams: Conforme a pauta foi feita, 
nós combinamos no início da sessão, o último processo, que depende de uma 
votação nominal, será as Contas de 2004. Senhora Secretária, proceda à leitura do 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças de todos os projetos em bloco.  
Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 185/09, de autoria do 
Executivo Municipal. Altera meta nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA 2006/2009 e 
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nº 6.859, LDO 2009. O presente Projeto de Lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei Complementar nº 003/09, de autoria do 
Executivo Municipal. Altera a redação do inciso II do artigo 3º e os valores das 
multas previstas no Código de Posturas do Município de Carazinho – Lei 
complementar nº 03/85 e revoga a Lei Complementar nº 25/96. O presente Projeto 
de Lei complementar é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de 
Lei Complementar nº 004/09, de autoria do Executivo Municipal. Revoga o inciso 
primeiro do artigo 167 da Lei Complementar nº 110/06, a qual aprova o Código 
Tributário do Município de Carazinho. O presente Projeto de Lei Complementar é 
viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 173/09, de 
autoria do Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito especial no orçamento 
de 2009. O presente Projeto de Lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 174/09, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o 
Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Estadual S/A – 
Agência de Fomento RS, para infra-estrutura urbana. O presente Projeto de Lei é 
viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 187/09, de 
autoria do 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 orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 188/09, de autoria do Executivo 
Municipal. Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de 
Carazinho – HCC e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. O 
presente Projeto de Lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de 
Lei nº 190/09, de autoria do Executivo Municipal. Dá nova redação aos incisos I e II 
do art 2º, da lei municipal nº 6.017/04. O presente Projeto de Lei é viável, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 069/09, de autoria dos 
Vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó. Estabelece o requisito de Bacharel em 
Direito com registro na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, para exercer o cargo 
de chefe do PROCON. O presente Projeto de Lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 070/09, de autoria do Vereador Gilnei Jarré. 
Dá denominação a Rua do Residencial Cantares. O presente Projeto de Lei é viável, 
conforme parecer do jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Relatório 012/09 de autoria do Legislativo Municipal. Relatório de Execução 
Orçamentária novembro/09. Após análise do referido relatório, esta comissão conclui 
que o mesmo está em conformidade com as normas técnicas da contabilidade 
pública, solicitando ao plenário desta Casa a aprovação deste parecer. Presidente 
Vereador Leandro Adams: Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e 
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Finanças dos projetos. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos. 
Senhora Secretária, proceda à leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica 
e Social. Secretária Vereadora Sandra Citolin: Projeto de Lei nº 185/09, de autoria 
do Executivo Municipal. Altera meta nas leis municipais nº 6.256/06 – PPA 
2006/2009 e nº 6.859, LDO 2009. O presente Projeto de Lei está apto a ser incluído 
na Ordem do Dia; Projeto de Lei Complementar nº 003/09, de autoria do Executivo 
Municipal. Altera a redação do inciso II do artigo 3º e os valores das multas previstas 
no Código de Posturas do Município de Carazinho – Lei complementar nº 03/85 e 
revoga a Lei Complementar nº 25/96. O presente Projeto de Lei Complementar está 
apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei Complementar nº 004/09, autoria 
Executivo Municipal. Revoga o inciso primeiro do artigo 167 da Lei Complementar nº 
110/06, a qual aprova o Código Tributário do Município de Carazinho. O presente 
Projeto de Lei Complementar está apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de 
Lei nº 173/09, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento de 2009. O presente Projeto de Lei encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 174/09, de autoria do Executivo 
Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa 
Estadual S/A – Agência de Fomento RS, para infra-estrutura urbana. O presente 
Projeto de Lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 
187/09, de autoria do 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 nº 188/09, de autoria do Executivo 
Municipal. Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de 
Carazinho – HCC e abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. O 
presente Projeto de Lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de 
Lei nº 190/09, de autoria do Executivo Municipal. Dá nova redação aos incisos I e II 
do art 2º, da lei municipal nº 6.017/04. O presente Projeto de Lei encontra-se apto a 
ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 069/09, autoria Vereadores Gilnei 
Jarré e Eugenio Grandó. Estabelece o requisito de Bacharel em Direito com registro 
na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, para exercer o cargo de chefe do 
PROCON. O presente Projeto de Lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do 
Dia; Projeto de Lei nº 070/09, de autoria do Vereador Gilnei Jarré. Dá denominação 
a Rua do Residencial Cantares. O presente Projeto de Lei encontra-se apto a ser 
incluído na Ordem do Dia. Presidente Vereador Leandro Adams: Está 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 se manifestem. Aprovação unânime. Está em 
discussão os projetos, com os pareceres já aprovados. Não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários se manifestem. Aprovação unânime dos projetos em bloco. Prestação de 
Contas do Município de Carazinho referente do Exercício de 2004. Senhora 
Secretária, proceda à leitura do Decreto Legislativo. Secretária Vereadora Sandra 
Citolin: Decreto Legislativo. Autoria: Comissão de Controle Financeiro e 
Orçamentário. Dispõe sobre a apreciação da Prestação de Contas do Município de 
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Carazinho, processo nº 1.535.150/2009, referente ao exercício de 2004, prestada 
pelo então Prefeito Municipal, Senhor Alexandre André Goellner. Artigo primeiro: 
Fica aprovada a Prestação de Contas realizada pelo Prefeito Municipal de 
Carazinho, Senhor Alexandre André Goellner, referente ao exercício de 2004. Artigo 
segundo: Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Assinado pelo Relator Presidente, Vereador Eugenio Leonardo Vieira Grandó, pelo 
membro Gilnei Alberto Jarré, e não está assinado pelo outro membro, Vereador 
Estevão De Loreno. Presidente Vereador Leandro Adams: Está em discussão o 
Decreto Legislativo. Não havendo vereador que queira discutir, vou colocar em 
votação, em ordem alfabética. Vereador Élbio Esteve. Vereador Élbio Esteve: 
Favorável. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Erlei Vieira. Ausente. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Estevão De Loreno. Vereador 
Estevão De Loreno: Contrário. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador 
Eugenio Grandó. Vereador Eugenio Grandó: Favorável. Presidente Vereador 
Leandro Adams: Vereador Felipe Sálvia. Vereador Felipe Sálvia: Contrário. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei 
Jarré: Favorável. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Leandro 
Adams. Contrário. Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Paulino de 
Moura. Vereador Paulino de Moura: Contrário. Presidente Vereador Leandro 
Adams: Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei Brombilla: Contrário. 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereadora Sandra Citolin. Vereadora 
Sandra Citolin: Contrário. Presidente Vereador Leandro Adams: Portanto, foi 
rejeitado o Decreto Legislativo por seis a três, e um ausente. Portanto, prevalece o 
parecer do Tribunal de Contas. Atendendo o entendimento do disposto no artigo 
cento e setenta e seis do Regimento Interno, remeta os autos do processo ao 
Ministério Público, para os devidos fins. Convoco os vereadores titulares para a 
Comissão Representativa, Vereador Gilnei Jarré, Vereador De Loreno, Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Erlei e Vereador Grandó, para a sessão representativa no 
dia 04 de janeiro, segunda-feira, às nove horas da manhã. Vereador Felipe Sálvia: 
Um Feliz Ano Novo para todos. Presidente Vereador Leandro Adams: Muita saúde 
e Feliz 2010 para todos. Vereador Paulino de Moura: Questão de Ordem, Senhor 
Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams: Questão de Ordem, Vereador 
Paulino. Vereador Paulino de Moura: Eu gostaria, a Vossa Excelência disse que ia 
dizer o acordo que houve, então gostaria que Vossa Excelência registrasse, porque 
é a vontade desse vereador. Obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams: 
Obrigado, Vereador Paulino. Eu realmente me esqueci, mas nós vamos agraciar o 
Destaque Jornalismo, a Simone Ramos, que nos prestigia na noite de hoje e 
também a Mara Steffen. Houve um empate nessa Casa, cinco a cinco, e as duas 
serão homenageadas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião 
extraordinária, e convoco os senhores vereadores para a reunião representativa do 
dia 04 de janeiro de 2010, às nove horas da manhã.  
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