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Ata Reunião Ordinária 22 de fevereiro de 2010.......Ata 011 
  
Presidente Vereadora Sandra Citolin: Reunião Ordinária do dia 22 de fevereiro de 
2010. Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus, declaro abertos os 
trabalhos da presente Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Carazinho, do dia 
22 de fevereiro de 2010. Convido o Senhor Vereador Eugenio Grandó para proceder 
à leitura de um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); 
Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura da convocação dos suplentes. 
Secretário Vereador Leandro Adams: Carazinho, 19 de fevereiro de 2010. 
Convocação 07/2010. Senhor João Mafalda: Convoco vossa senhoria para assumir 
a Câmara Municipal de Vereadores, do dia 19 de fevereiro de 2010 ao dia 25 de 
fevereiro de 2010, tendo em vista o pedido de licença do Vereador Gilnei Jarré, por 
motivo de saúde, conforme dispõe o Regimento Interno, Artigo 11, inciso II, alínea 
“a” desta Casa. Presidenta Sandra Citolin; Carazinho, 22 de fevereiro de 2010. 
Convocação 09/2010. Convoco o Senhor José Jairo Scherer dos Santos para 
assumir a Câmara Municipal de Vereadores no dia 22 de fevereiro de 2010, tendo 
em vista a licença do Vereador Rudinei Brombilla, por motivos de saúde, conforme 
dispõe o Regimento Interno, Artigo 11, inciso II, alínea “a” desta Casa. Presidenta 
Sandra Citolin. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Convido o Senhor Secretário 
para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Secretário Vereador 
Leandro Adams: Expediente 22 de fevereiro de 2010. Mandado de Notificação 
71/10, do Ministério Público, para audiência realizada no dia 22 de fevereiro; Ofício 
da Coviplan, em resposta a OD 079/2010; Ofício 001/2010, da Empresa 
Independente, Centro de Formação e Qualificação Profissional, solicitado um espaço 
nesta Casa para fazer explanação a respeito do lançamento do Projeto Revelação; 
Ofício 002/10, dos Moradores da Bairro Oriental, entregando um abaixo-assinado e 
solicitando a não liberação da verba destinada à associação dos moradores, 
enquanto a situação não for regularizada; Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 90.273,00; Ofício 
146/09, da Caixa Econômica Federal, informando a celebração do Contrato de 
Repasse de Recurso do Orçamento Geral da União no valor de R$ 196.400,00, 
destinado à construção de unidades habitacionais; Ofício 152/09, Caixa Econômica 
Federal, informando a celebração do Contrato de Repasse de Recurso do 
Orçamento Geral da União no valor de R$ 200.000,00, que tem por finalidade a 
implantação de sinalização viária; Ofício 1408/09, da Caixa Econômica Federal, 
informando a celebração do Contrato de Repasse de Recurso do Orçamento Geral 
da União, no valor de R$ 146.250,00 que tem por finalidade obras de revitalização 
da infra-estrutura do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz; Ofício 971/09, 
da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de Contrato de Repasse de 
Recurso do Orçamento Geral da União, no valor de R$ 975.000,00, que tem por 
finalidade obras de infra-estrutura da estrada do aeroclube que dá acesso ao 
aeroporto; Ofício 087/10, da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de 
Contrato de Repasse de Orçamento Geral da União no valor de R$ 97.500,00, que 
tem por finalidade melhorar as condições da quadra poliesportiva da ACAPESU; 
Ofício 094/10, da Caixa Econômica Federal, informando a celebração do Contrato de 
Repasse de Recurso do Orçamento Geral da União no valor de R$ 100.000,00, que 
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tem por finalidade a implantação de sinalização viária; Convite da ACF para 
participar da abertura do projeto Esporte para Todos, realizado dia 18/02; Ofício da 
Associação Carazinhense de proteção aos Animais (ACAPA), solicitando espaço na 
Tribuna Livre no dia 29 de março; Convite do Conselho Municipal de Tradições 
Gaúchas, para participar das atividades alusivas à semana da Paz, a ser realizado 
no dia 28 de fevereiro; Ofício de Andriele Rizzi, em resposta a OD 148/10;  Ofício da 
Andriele Rizzi, em resposta a OD 190/10; Projeto de Lei 024/10, de autoria do 
Executivo Municipal, a qual Revoga a Lei Municipal n° 5.242, de 10 de dezembro de 
1998 e suas alterações; Ofício do Frigorífico Nova Araçá Ltda, solicitando ajuda de 
custo para pagamento do transporte dos funcionários de Carazinho admitidos para 
trabalhar no Frigorífico Nova Araçá; Ofício 08/2010: Senhora Presidenta. Na 
oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, valho-me do presente para, 
nos autos do RT n.º 094/2009, que tramitou junto a esta Primeira Promotoria de 
Justiça Cível, informar que os autos estão à disposição na Promotoria. Salienta-se 
que a matéria foi objeto de análise pelo Ministério Público, nos meses de maio e 
julho de 2009, sendo que na época foi comunicado o arquivamento da matéria, com 
ciência ao Vereador Eugenio Grandó. Sendo o que apresentava, manifesto os votos 
de consideração, aguardando resposta no prazo de dez dias. Promotor de Justiça, 
Cristiano Ledur. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Passamos agora para a 
leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor secretário. Secretário 
Vereador Leandro Adams: I – 0272/165/10 - Indicação n.º 01: O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lida em plenário e deferida pela presidência, na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que 
determine ao setor competente que sejam recolhidos os entulhos verdes em grande 
volume, depositados na Rua Tupiniquins, Bairro Conceição, quadra localizada entre 
as Ruas Viera de Castro e Parecis, pois os mesmos encontram-se alojados no 
passeio público e parte no paralelepípedo, atrapalhando a passagem de pedestres e 
veículos. Vereador Paulino de Moura; I – 0273/166/10 - Indicação n.º 02: Solicita 
restauração de placa de sinalização da Rua Mato Grosso, esquina com a Ceará, no 
Bairro Oriental, eis que a mesma sofreu vandalismo e encontra-se torta, 
necessitando ser recuperada. Vereador Paulino de Moura; I – 0274/167/10 - 
Indicação n.º 03: Solicita construção de galeria na Rua Polidoro Albuquerque com 
Rua Rio Negro, na baixada do CAIC, ao lado da Igreja. Vereador Paulino de Moura; I 
– 0275/168/10 - Indicação n.º 04: Solicita colocação de placa de identificação de via 
pública a Rua Adão dos Santos Monteiro, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em 
virtude de que a mesma foi denominada na Lei Municipal 7.064. Vereador Paulino 
de Moura; I – 0276/169/10 - Indicação n.º 06, solicitando ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente trabalhos de recolhimento de entulhos localizados 
frente à Unidade de Saúde do Bairro Sassi, Rua Dinarte da Costa. Solicitação dos 
moradores e pedestres. Vereadora Sandra Citolin; I – 0277/170/10 - Indicação n.º 
07: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de 
melhoria no trecho de calçamento no final da Rua Otto Albino Gerhardt, localizada 
no Bairro Sommer. Solicitação dos moradores e motoristas, pois a referida rua tem 
intenso fluxo de veículos, principalmente do transporte coletivo. Vereadora Sandra 
Citolin; I – 0278/171/10 - Indicação n.º 08, reiterando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem asfáltica em toda a 
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extensão da Rua Siqueira Campos, localizada no Bairro Vila Rica, tendo em vista o 
excesso de buracos sobre a mesma. Solicitação dos motoristas e moradores. 
Vereadora Sandra Citolin; I – 0279/172/10 - Indicação n.º 09: Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente fiscalizar e notificar o proprietário do 
terreno baldio a realizar trabalhos de corte de grama, limpeza e capina em toda a 
sua área, localizado na Rua Itaqui, ao lado do n.° 843, Bairro Floresta, pois o mesmo 
está completamente abandonado, cheio de inços, matos, insetos e servindo de 
esconderijo de andarilhos. Solicitação dos moradores. Vereadora Sandra Citolin; I – 
0280/173/10 - Indicação n.º 10: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente trabalhos de pintura das faixas de segurança e lombadas, quebra-
molas, próximos às escolas, devido à volta às aulas dos estudantes carazinhenses. 
Vereadora Sandra Citolin; I – 0281/174/10 - Indicação (Projeto de Lei) n.º 11: Dispõe 
sobre a afixação de cartazes, faixas ou qualquer outro meio de divulgação que 
informe sobre a doação de órgãos e tecidos em todas as Unidades de Saúde do 
Município de Carazinho e dá outras providências. Vereadora Sandra Citolin; I – 
0282/175/10 - Indicação n.º 12: O vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário, seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente para efetuar reparos no 
calçamento, com a operação tapa buracos, na Rua Osílio Zolet. Vereador José Jairo 
Scherer dos Santos; I – 0283/176/10 -Indicação n.º 13: O Vereador abaixo assinado 
solicita ao Executivo Municipal o serviço de capina e limpeza da Rua Santos 
Dumont, no Bairro Glória. Vereador José Jairo Scherer dos Santos; I – 0284/177/10 -
Indicação n.º 14: Solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
serviços de patrolamento, cascalhamento na Travessa Saldanha Marinho. Vereador 
José Jairo Scherer dos Santos; I – 0285/178/10 - Indicação n.º 15: Indica ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente para a limpeza e 
colocação de tubos no final da Rua Siqueira Campos. Vereador José Jairo Scherer 
dos Santos; I – 0286/179/10 - Indicação n.º 16: Solicita que após lida em plenário e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando 
que determine ao setor competente a limpeza e manutenção da boca de lobo e 
também da sanga entre as Ruas Coronel Bordine, esquina com Rua Santos Dumont. 
Vereador José Jairo Scherer dos Santos; I – 0287/180/10 - Indicação n.º 17: Para 
que determine à Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Minuanos, em frente à residência de n° 249. Vereador Estevão De Loreno; I – 
0288/181/10 - Indicação n.º 18: Determine à Secretaria de Obras que para que seja 
feita a limpeza de mato na Rua Marechal Floriano, precisamente ao lado esquerdo 
da residência de n.° 58. Vereador Estevão De Loreno; I – 0289/182/10 - Indicação 
n.º 19: Para que determine à Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos em toda a Rua São Sebastião. Vereador Estevão De Loreno; I – 
0290/183/10 - Indicação n.º 20: Para que determine à Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa buracos em toda a Rua Osílio Zolet. Vereador Estevão De 
Loreno; I – 0291/184/10 - Indicação n.º 21: Para que determine à Secretaria de 
Obras que seja feito o cascalhamento e o patrolamento da Rua Walderino P. 
Oliveira. Vereador Estevão De Loreno; I – 0292/185/10 - Indicação n.º 22: Para que 
determine à Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos em toda a 
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Rua Senador Salgado Filho. Vereador Estevão De Loreno; I – 0293/186/10 - 
Indicação n.º 23, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que efetue o fechamento do buraco existente na passagem de nível 
localizada na Avenida Antonio José Barlete, que foi aberto pelos funcionários da 
Empresa América Latina Logística, conforme levantamento fotográfico, do qual se 
constata a destruição de patrimônio público e ofício enviado à Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos, na data de 09 de fevereiro, o ofício anexo ao presente. 
Solicitamos providências jurídicas do fato descrito. Vereador Eugenio Grandó; I – 
0294/187/10 - Indicação n.º 24, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
setor de fiscalização o cumprimento da Lei Complementar n.º 136, sancionada em 
01 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o atendimento de usuário de serviços 
bancários prestado neste município. Vereador Eugenio Grandó; I – 0295/188/10 - 
Indicação n.º 25, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que efetue serviço de melhoria, providenciando operação tapa buraco 
na Rua Ermínia Tombini, esquina com a Rua Pernambuco. Vereador Eugenio 
Grandó; I – 0296/189/10 - Indicação n.º 26: Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente que efetue serviço de melhoria, providenciando 
operação tapa buracos na Rua Pernambuco, na quadra que acesso à Rua 
Diamantino Tombini, no Bairro Oriental. Vereador Eugenio Grandó; I – 0297/190/10 - 
Indicação n.º 27: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
que efetue serviço de melhoria, realizando patrolamento na Rua Piauí, no trecho 
sem calçamento, no Bairro Oriental. Vereador Eugenio Grandó; I – 0298/191/10 - 
Indicação n.º 28, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente que efetue serviço de melhoria, realizando patrolamento e 
cascalhamento na Rua Minas Gerais, no trecho sem calçamento, no Bairro Oriental. 
Vereador Eugenio Grandó; I – 0299/192/10 - Indicação n.º 29, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de limpeza, corte 
de matos, inços ao longo da extensão da Rua Maurílio dos Santos, localizada no 
Bairro Floresta. Solicitação dos moradores. Vereadora Sandra Citolin; I – 
0300/193/10 - Indicação n.º 30, solicitando que sejam tomadas providências quanto 
a tornar obrigatório o uso de etiquetas com peso, valores do produto em quilo e valor 
dos produtos pesado nas fruteiras instaladas no município, a exemplo do que ocorre 
no setor de vendas de produtos, tais como frutas, verduras e legumes nos 
supermercados. Vereador Felipe Sálvia; I – 0301/194/10 - Indicação n.º 31: Solicita 
ao Executivo Municipal que determine o setor competente para que efetue a 
colocação de um redutor de velocidade tipo quebra-molas na Avenida Flores da 
Cunha, nas proximidades da Delegacia de Polícia. Vereador João Alberi Mafalda; I – 
0302/195/10 - Indicação n.º 32: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao 
setor competente a realizar trabalhos de limpeza, corte de grama, limpeza e capina 
em toda a área das praças localizadas nas proximidades das escolas do município, 
especialmente a praça localizada no Bairro Vila Rica, onde os estudantes utilizam a 
mesma para a prática de esporte e lazer, pois as mesmas estão completamente 
tomadas de matos e inços. Vereadora Sandra Citolin; I – 0303/196/10 - Indicação n.º 
33: Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feita a limpeza dos terrenos localizados na Rua Carijós, esquina com Bororós, 
pois se encontra com capoeira muito alta, onde os bichos lá existentes, por causa 
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das capoeiras, estão entrando nas casas, como por exemplo escorpião. Solicitação 
dos moradores. Vereador Leandro Adams; I – 0304/197/10 - Indicação n.º 34: 
Solicita ao Executivo Municipal que determine à Secretaria de Obras que realize a 
limpeza da Rua Victor Graeff, próximo à sanga, pois a mesma encontra-se em 
capoeira, mato muito alto. Solicitação dos moradores. Vereador Leandro Adams; I – 
0305/198/10 - Indicação n.º 35: Solicita para que o Executivo Municipal determine ao 
setor competente para realizar a limpeza de bueiros em todo o Bairro Fey. As 
chuvas constantes fazem com que as águas alaguem os terrenos e as casas. 
Solicitação dos moradores. Vereador Leandro Adams; I – 0306/199/10 - Indicação 
n.º 36: Solicita ao Executivo Municipal que determine à Secretaria de Obras que 
remova a terra e os entulhos que encontram-se na Rua Victor Graeff, esquina com a 
Guanabara. Solicitação dos moradores. Vereador Leandro Adams; I – 0307/200/10 - 
Indicação n.º 37: Solicita ao Executivo Municipal que determine à Secretaria de 
Obras que realize a limpeza de uma área verde na Rua Tapera, esquina com a Júlio 
de Castilho, próximo ao número 285. Solicitação dos moradores. Vereador Leandro 
Adams; I – 0308/201/10 - Indicação n.º 38: Solicita ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente para que realize trabalhos de melhoria, 
ensaibramento e compactação na Rua Salgado Filho, divisa com a BR 285, 
conforme foto em anexo. Vereador Leandro Adams; I – 0309/202/10 - Indicação n.º 
39: Solicita ao Executivo Municipal que determine junto à Secretaria de Obras a 
realizar trabalhos de melhorias, ensaibramento, compactação na estrada velha de 
São Bento. Solicitação dos moradores. Vereador Leandro Adams; I – 0310/203/10 - 
Indicação n.º 40: Solicita ao Executivo Municipal apresentar proposta junto ao 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, para a implantação de cozinhas 
comunitárias junto ao município de Carazinho. Data limite para apresentar proposta, 
05 de março de 2010. Vereador Leandro Adams. Requerimentos. R – 0311/034/10 - 
Requerimento de Pesar n.º 01: O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado 
em ata e oficiado aos familiares os votos de condolências em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Médico Oftalmologista, Doutor João 
Edson de Souza, que veio a falecer no dia 18 de fevereiro. Aos familiares, nossa 
solidariedade neste momento difícil em suas vidas. Vereador Paulino de Moura. De 
mesmo teor R – 0312/035/10 - Requerimento n.º 02, Vereadora Sandra Citolin e R – 
0313/036/10 - Requerimento n.º 03, João Mafalda e Gilnei Jarré; R – 0314/037/10 - 
Requerimento n.º 04: A Vereadora abaixo assinada requer na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo 
de Carazinho à Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 
à Presidência da Caixa Federal, solicitando juntamente a Vossas Excelências, 
esclarecimentos em relação à Lei aplicada ao Financiamento Estudantil - FIES, que 
determina a redução da taxa de juros para 3,5% ao ano e o caso dos boletos 
bancários na prática se irão ter pequena redução dos valores. Com as novas 
medidas, a redução dos juros e a possibilidade de entrar no financiamento em 
qualquer momento que os alunos inadimplentes terão condições de deixar de sê-Io. 
Porém, o acesso ao financiamento ainda é muito burocrático, fazendo com que 
muitos estudantes desistam de contratar o mesmo. A diminuição das taxas de juros 
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do financiamento estudantil, tanto para os novos contratos, quanto para parcelas 
restantes dos antigos contratos, é motivo de alívio para todo o país, pois os cálculos 
estão sendo refeitos para milhares de famílias que optaram pelo FIES e para o 
acesso ao ensino superior. O benefício existe efetivamente a partir deste ano e foi 
conquistado na luta do movimento FIES, junto ao Congresso. Mas o modo como foi 
reorganizado o pagamento dos débitos preocupa, já que as parcelas não diminuíram 
de valor, e sim o tempo de pagamento que diminuiu, e isso contraria uma das 
solicitações dentro desse acordo, de que, além dos juros menores, o tempo de 
amortização ela dívida seria estendido. Vereadora Sandra Citolin; R – 0315/038/10 - 
Requerimento n.º 05: A Vereadora abaixo assinada requer, na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor, do 
Poder Legislativo de Carazinho, à Câmara de Deputados, na pessoa do Ilustríssimo 
Senhor Presidente Michel Temer, apoiando e requerendo a Vossa Excelência a 
votação dos projetos de interesse dos aposentados. O Projeto de Lei 01/2007, que 
obriga o governo a pagar aos aposentados e pensionistas a diferença entre os 
reajustes dados em 2006 ao salário mínimo, de 16,67%, e às pensões e 
aposentadorias do INSS, de 5,01%. Requerendo também que seja colocado em 
pauta para a votação na Câmara de Deputados o Projeto de Lei n.º 3299/2008, que 
extingue o uso do fator previdenciário como base para as aposentadorias, e que já 
foi aprovada no Senado a proposta, ambas de autoria do Senador Paulo Paim. 
Trata-se de uma forma de cálculo que reduz o valor dos benefícios, no momento de 
sua concessão, de maneira inversamente proporcional à idade de aposentadoria do 
segurado. Ou seja, quanto menor a idade de aposentado, maior é o redutor e, 
assim, menor o valor do benefício. Tendo em vista ser necessária a análise do veto 
pelos parlamentares, é importante essa pressão democrática para que seja dado um 
tratamento mais igualitário aos aposentados e pensionistas que buscam o 
cumprimento de seus direitos. Vereadora Sandra Citolin; R – 0316/039/10 - 
Requerimento n.º 06: A Vereadora abaixo assinada requer, na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo 
de Carazinho, ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, na pessoa da Ilustríssima 
Senhora Ministra Fátima Nancy Andrighi, manifestando os nossos cumprimentos a 
Vossa Excelência o apoio da decisão da terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, STJ, ao qual garantindo direitos a casais do mesmo sexo para segurados de 
planos de previdência. Embora a sentença do STJ se estenda apenas aos planos da 
previdência privada complementar, caracteriza avanços no reconhecimento da união 
civil dos homossexuais. Vereadora Sandra Citolin; R – 0317/040/10 - Requerimento 
n.º 07: A Vereadora abaixo assinada requer, na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Instituto da Mama do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da 
Senhora Daisy Matos, Coordenadora do Programa Mamamóvel, solicitando a Vossa 
Senhoria a vinda da unidade móvel, o mamamóvel, para o nosso município, para 
facilitar o acesso das mulheres à mamografia e informações sobre a importância do 
diagnóstico precoce. O Programa Mamamóvel, ao qual visa realizar exames de 
mamografia de forma rápida e com garantia de qualidade a uma população elegível 
e pré-determinada. A qualidade da mamografia é fundamental na luta contra o 
câncer de mama. De nada adianta fazer um exame sem poder confiar no resultado. 
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A mamografia é um dos principais exames para a detecção precoce da doença. Se 
descoberto cedo, as chances de curar o câncer de mama chegam a 95%. Tendo em 
vista a dificuldade de acesso da população ao exame, mamógrafos e cotas 
insuficientes no município. No aguardo de vosso atendimento, desde já 
agradecemos a acolhida e renovamos votos de estima e consideração. Vereadora 
Sandra Citolin; R – 0318/041/10 - Requerimento n.º 08: 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 à 
Promotoria de Defesa do Consumidor, ao PROCON e à Secretaria da Fazenda, 
Exatoria Estadual de nossa cidade, solicitando que sejam tomadas providências no 
sentido de tornar obrigatório nas fruteiras, feiras e similares o uso de etiquetas com 
peso, valor do produto por quilos e valor do produto pesado, a exemplo do que 
ocorre no setor de venda de produtos tais como frutas, verduras, legumes, nos 
supermercados. Constantemente ouvimos comentários e pessoas reclamando da 
forma como os produtos são pesados, para o devido cálculo do valor, nas fruteiras 
de nossa cidade. A grande maioria não concorda com o fato de que os produtos são 
pesados sem o devido etiquetamento da mercadoria. Preferem muitas vezes 
comprar tais produtos nos próprios supermercados, onde recebem informações 
sobre o valor do quilo, o peso do produto, o valor a ser pago, na etiqueta, que é 
destacada e colada na embalagem do produto, mesmo que esteja, na grande 
maioria das vezes, pagando um valor maior, pois julgam que, desta forma, possuem 
as informações necessárias para saber quanto realmente estão pagando pelo 
produto consumido. Devemos concordar que nós muitas vezes já nos perguntamos 
se realmente pagamos o valor do produto adquirido conforme o cartaz que traz o seu 
valor junto aos estandes onde os mesmos estão dispostos, uma pelo fato de que 
como todo o bom brasileiro, somos desconfiados. Outra também pelo fato de que 
não há produtos que muitas vezes há no local em diversas quantidades, preços 
variados. Como ter a certeza, então, de que tal produto teve seu valor calculado 
conforme o peso? Maçã argentina, maçã nacional, maçã gala, maçã disso, maçã 
daquilo. Para o consumidor é realmente uma incógnita. Há inclusive pessoas que 
nos procuraram, pedindo informações sobre os direitos do consumidor. Então, 
pensamos em sugerir que o Executivo Municipal providencie, junto ao setor 
competente, estudo no sentido de estabelecer um critério de uniformizar estes 
estabelecimentos com equipamentos que contenham etiquetas com as informações 
do produto, peso, peso por quilo e o valor do produto pesado, o que certamente não 
seria um investimento tão alto, a ponto de inviabilizar um negócio, e com certeza 
poderia aumentar a freguesia, obtendo-se, assim, lucros acima do capital investido. 
Afinal hoje em dia, ganha mais aquele que satisfaz o seu cliente. Também como 
consumidor, penso que esta é uma questão que deve ser apurada, pois é um 
problema que merece uma solução imediata, ou o consumidor vai continuar arcando 
com os prejuízos, tendo em vista seus direitos violados. Vereador Felipe Sálvia; R – 
0319/042/10 - Requerimento n.º 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 ao Ilustríssimo Senhor 
Presidente da República, ao Presidente e Líderes de ambas as Casas no Congresso 
Nacional, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Comissão de 
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Seguridade Social e a Família da Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do CDH do Senado Federal, ao Ministro do 
Trabalho e Emprego, ao Ministro da Previdência, à Associação Coordenação 
Nacional de Lutas, à Central Nacional Sindical dos Profissionais em Geral, à Central 
Sindical de Profissionais, à Central Unificada dos Profissionais Servidores Públicos 
do Brasil, à Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, à Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil, à Central Única dos Trabalhadores, à Força Sindical, à 
Nova Central Sindical dos Trabalhadores, à União Geral dos Trabalhadores, à União 
Sindical dos Trabalhadores, à Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, ao Sindicato Nacional dos Aposentados, aos Presidentes dos Partidos 
com representação no Congresso Nacional, às grandes emissoras de televisão no 
país, Rede Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, RBS, manifestando nosso 
posicionamento ao absurdo chamado auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é um 
benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período 
em que estiver preso sob regime fechado ou semi-aberto. Resumindo a questão de 
forma mais objetiva e popular, este auxílio-reclusão significa que todo presidiário 
com filhos tem direito a uma bolsa que, a partir de 01 de janeiro de 2010 é de R$ 
798,30 por filho, para sustentar a sua família, já que o mesmo não pode trabalhar 
para sustentar os filhos, por estar preso. Um valor bem maior que o salário mínimo, 
que muita gente rala pra conseguir e manter uma família inteira. Ou seja, um 
bandido com cinco filhos, além de comandar o crime de dentro das prisões, comer e 
beber nas costas de quem trabalha e paga imposto, ainda tem direito a receber 
auxílio-reclusão de R$ 3.991,50, da Previdência Social. Agora vamos ser também 
claros e objetivos ao responder qual pai de família com cinco filhos recebe um 
salário suado igual ou mesmo um aposentado que trabalhou e contribuiu a vida 
inteira e ainda tem que se submeter ao fator previdenciário? Isto é, sem sombra de 
dúvidas, o maior incentivo à marginalidade já visto e do qual poucas pessoas têm 
conhecimento, pelo fato de que não se viu e nem se vê nada divulgado na imprensa, 
mas que nos faz conclamar a todos para que divulguem este absurdo, de 
preferência em rede nacional, para que todos possam ter consciência do que é feito 
em nossas costas, sem que sequer suspeitemos. E então todos poderão se 
perguntar se neste país vale a pena estudar e ter uma profissão; se vale a pena 
trabalhar trinta dias para receber salário mínimo de R$ 510,00, fazendo malabarismo 
com orçamento para manter a família. Se vale a pena viver endividado com 
prestações de TV, de celular, de carro, e não podendo ostentar pra não sermos 
assaltados. Enfim, se vale a pena viver recluso atrás das grades de nossas próprias 
casas, e os filhos do sujeito que foi morto pelo coitadinho que está preso, recebem 
também, cada um deles, uma bolsa de R$ 798,30 para o seu sustento? Alguém já 
pensou em defender esta bolsa para os filhos das vítimas destes bandidos, que 
infelizmente não são defendidos com tanta veemência pelos defensores dos direitos 
humanos? Não pensem que de forma alguma somos contrários a prestar assistência 
à família de presidiários, afinal na grande maioria das vezes não tem nada a ver com 
os crimes cometidos pelo cidadão que está na prisão, e por ser este quem garantia o 
sustento da família, acabam por passar dificuldades. O que não é justo é a forma 
como está disposta esta assistência. Não é justo com aquele cidadão que trabalha 
de sol a sol e tem a mesma família composta de cinco filhos, ao invés de receber os 
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mesmos R$ 3.991,50, recebe seus míseros R$ 510,00, nosso tão digno salário 
mínimo. Por que quem está preso, cometeu crime, matou, roubou, violentou, 
torturou, seqüestrou vale tanto mais do que um trabalhador honesto que não 
cometeu crime algum? Qual é o motivo de se beneficiar um criminoso desta forma? 
Mais uma vez eu digo, esta é a forma mais evidente de se incentivar a violência, a 
criminalidade e a marginalidade. A população brasileira não pode ficar sem saber 
deste fato, desta barbárie, contra as famílias, contra o aposentado, contra as 
crianças e contra os jovens. O que podemos esperar diante disso? O que o 
aposentado que vem sofrendo tanto para derrubar o fator previdenciário e equiparar 
os índices de reajuste ao salário mínimo deve fazer diante deste crime, continuar 
sendo complacente e aguardar mais uma eleição de braços cruzados, dependendo 
da boa vontade de nossos representantes. Essa situação nos cabe tantas reflexões, 
mas não há nenhuma maior do que a tristeza ao nos dar conta de tanta injustiça. 
Não há, com certeza, palavras e explicações que possam diminuir esta sensação de 
que nosso trabalho, nossa honestidade, nossa integridade são e valem menos do 
que nada, afinal é assim que somos recompensados se compararmos nossa renda 
familiar a renda de um criminoso. Sala Antônio Libório Bervian, Vereador Felipe 
Sálvia; R – 0320/043/10 - Requerimento n.º 10: O Vereador abaixo assinado, 
subscrito, requer, na forma regimental, que depois de lido e apreciado pelo Plenário, 
seja providenciada a confecção de uma placa em homenagem às comemorações 
dos 25 anos de fundação da Paróquia São José, localizada no Bairro Oriental, que 
foi fundada em 03 de março de 1985, para que a mesma seja entregue em 
solenidade em reunião Ordinária desta Casa em data a ser agendada juntamente 
com o Pároco e a Diretoria da Igreja. Uma homenagem justa a uma comunidade que 
iniciou pequena, simples, modesta e ao desmembrar-se da Paróquia Nosso Senhor 
Bom Jesus, mas que hoje tem uma belíssima história de superação, de 
solidariedade, e principalmente de demonstração de fé, quando citamos como 
exemplo a realização da Romaria de Santa Rita De Cássia, que foi, sem dúvida 
alguma, uma das mais belas e importantes iniciativas de seus colaboradores. Esta é 
uma homenagem que lembrará na memória de muitos a pequena capela de madeira 
que existia onde é hoje a igreja sede da Paróquia São José. Queremos que nesta 
homenagem se sintam lembrados também todas as pessoas que passaram pela 
diretoria da igreja até então, bem como todas as pessoas que, de uma forma ou 
outra, através da doação de tijolos, telhas, e demais materiais, colaboram para que a 
Paróquia São José fosse hoje o que representa na vida de cada uma de seus fiéis. 
Vereador Felipe Sálvia. Moções. M – 0321/039/10 - Moção n.º 01: O vereador abaixo 
assinado solicita, na forma regimental, que depois de submetida ao plenário para 
apreciação e aprovação, seja encaminhado ofício em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho, manifestando os cumprimentos ao Senhor Jairo Martins, Secretário 
Municipal de Educação e toda sua equipe, pela realização do II Seminário Nacional 
de Educação, realizado em nosso município de 17 a 19 de fevereiro do corrente ano, 
o qual abordou o tema principal interdisciplinaridade e formação de conceitos, o 
contexto e o professor. Parabéns a todos por mais este evento direcionado aos 
professores e servidores da rede municipal de ensino. Vereador Paulino de Moura. 
M – 0322/040/10 - Moção n.º 02, de mesmo teor, Vereadora Sandra Citolin; M – 
0323/041/10 - Moção n.º 03: A Vereadora abaixo assinada solicita, na forma 
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regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
congratulação do Poder Legislativo de Carazinho, ao Professor João Alberto 
Weissheimer, um dos fundadores da Escola Érico Veríssimo,  e à Professora Norma 
Gaspary Ramos, que chegou a ser coordenadora de Educação da 39ª 
Coordenadoria Regional de Educação e aos Familiares da Professora Mary Eblin da 
Silva Vargas, conhecida como Professora Morgada (in mernorian), dedicou a vida ao 
magistério. Manifestando os nossos cumprimentos pelo recebimento da homenagem 
do II Seminário Nacional de Educação, pela dedicação, compromisso e 
responsabilidade junto à educação de Carazinho. Conforme mensagem anexa. 
Cada pessoa, em sua existência, pode ter duas atitudes: construir ou plantar. Os 
construtores podem demorar anos em suas tarefas, mas um dia terminam o que 
estavam fazendo. Então, param. A vida perde o sentido quando a construção acaba. 
Os que plantam, sofrem com intempéries e raramente descansam. Mas, ao contrário 
de um edifício, o jardim jamais para de crescer. E estas é que fazem a diferença na 
sociedade, pois além de vencerem os desafios, vencem a si mesmas. Um abraço, 
com reconhecimento. Vereadora Sandra Citolin. M – 0324/042/10 - Moção n.º 04: A 
Vereadora abaixo assinada solicita, na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de congratulação do Poder Legislativo 
de Carazinho, aos Atletas Carazinhenses da Terceira Idade, que além de 
representarem nossa cidade, sagraram-se campeões estaduais nos Jogos de Verão 
do SESC Terceira Idade, realizado em Porto Alegre, entre os dias 09 e 11 de 
fevereiro de 2010. A Atleta Mirian Henriques, campeã no atletismo 3.000 metros, na 
categoria 50 a 54 anos e aos Atletas campeões Estaduais da Bocha Masculina, 
Antídio Daltro S. Barroso, Oswaldo Erni Kirinus e Alcebíades Albino Di Domenico. 
Nossos parabéns. Um abraço, com reconhecimento. Vereadora Sandra Citolin; M – 
0325/043/10 - Moção n.º 05: A Vereadora abaixo assinada solicita, na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
congratulação do Poder Legislativo de Carazinho, à Estudante Vitória Dias da Silva, 
da Escola Rufino Leal e à Estudante Geovana Flack, da Escola Pedro Vargas, 
manifestando os nossos cumprimentos pelo recebimento da moção honrosa no II 
Seminário Nacional de Educação, pelo destaque do melhor desempenho no ano de 
2009. Nossos parabéns. Um abraço, com reconhecimento. Vereadora Sandra 
Citolin. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Conforme acordo das bancadas, não 
haverá intervalo regimental. Passamos agora à Tribuna Livre. Convido o Gerente da 
Caixa Econômica Federal, o Senhor João Carlos de Almeida, para fazer o uso da 
palavra, e convidamos os vereadores líderes de bancada que acompanhem o 
Senhor João Carlos até a tribuna. Senhor João Carlos de Almeida: Senhora 
Presidenta, Senhores Vereadores, é uma grande honra em nome da Caixa 
Econômica Federal estar aqui hoje, prestando alguns esclarecimentos, fazendo um 
pequeno balanço do que fizemos, do que realizamos, do que a Caixa Econômica 
realizou aqui em Carazinho no ano de 2009, e também algumas perspectivas que 
temos para 2010. Entre as principais realizações do ano de 2009 está a mudança do 
nosso prédio, ao qual convidamos os vereadores que ainda não conhecem a nossa 
nova instalação, que está lá à disposição, assim como essa Casa é a Casa do Povo, 
lá também é uma casa que é de todos. Nossa quantidade de clientes, para se ter 
uma idéia, nós atendemos em torno de vinte mil pessoas por mês. Em torno de vinte 
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mil pessoas entram naquele prédio todo mês. Então, faz por merecer a comunidade 
de Carazinho aquelas instalações. Em torno de um terço de toda a população de 
Carazinho todo o mês nos visita. Muitos se repetem, muitos são os mesmos, mas 
diversas pessoas que vêm são novos clientes, novos mutuários. Nós principalmente 
falamos em financiamentos habitacionais, que é a nossa grande missão, apesar de 
sermos também um banco comercial, e os financiamentos habitacionais hoje estão 
sendo muito procurados e nós temos à disposição todas as linhas, todos os tipos de 
financiamento possíveis. Nós temos desde financiamentos para empresas, para 
pessoa jurídica, também temos consórcio, financiamento para a aquisição somente 
do terreno, aquisição de terreno e construção do imóvel, somente construção, 
aquisição de um imóvel novo ou usado, também temos financiamento de material de 
construção, CONSTRUCARD, então temos a possibilidade de atender o sonho de 
cada um, que com certeza o maior sonho de todos é o sonho da casa própria. 
Temos também, teremos o financiamento agora a partir de 2010, para financiamento 
de material de construção diretamente com as lojas conveniadas, o que vai facilitar 
bastante a vida das pessoas que querem fazer principalmente pequenas reformas, 
de valores até dez mil reais. E o que nos proporciona essa, a quantidade de 
contratos que já vamos divulgar, é, principalmente, nossos correspondentes 
imobiliários. Nós temos hoje doze correspondentes imobiliários que atendem, fazem 
todo o atendimento que fazíamos na Caixa, o atendimento aos clientes, aos futuros 
mutuários. Então, todas as informações possíveis, sem custo nenhum adicional para 
o mutuário. O custo é da Caixa, em virtude, para nós podermos atender a todas as 
pessoas. Nós não temos capacidade de pessoal, de instalação, para atender a todas 
as pessoas do município. Então, nós temos esses doze conveniados, que são 
correspondentes imobiliários, que fazem essa parte do atendimento e nos passam o 
contrato pronto, já pré-aprovado, para que a gente possa contratar. E através 
desses correspondentes, então, realizamos, em 2009, a quantidade de seiscentos e 
noventa e nove financiamentos habitacionais, sendo que dos quais quinhentos e 
sessenta e cinco foram aqui na cidade de Carazinho. Nós atendemos também mais 
cinco municípios da região. Então, nesses quinhentos e sessenta e cinco 
financiamentos habitacionais na cidade de Carazinho, nós liberamos vinte e cinco 
milhões e quinhentos mil reais para a construção civil aqui no nosso município. O 
total foram trinta milhões e trezentos mil para a nossa região, que, juntamente, estou 
atropelando um pouquinho em virtude do tempo. Juntamente, então, esses recursos 
habitacionais com os recursos do PIS, fundo de garantia, seguro desemprego, 
pagamentos sociais e empréstimos da parte comercial, nós liberamos para o 
município de Carazinho mais de cem milhões de reais. Esses valores, mesmo 
excluindo-se, passou de cem milhões de reais, excluindo os repasses da GU, ao 
qual o nosso secretário lia tantos ofícios liberando tantas emendas. Esses valores 
mesmo excluídos o nosso orçamento, a nossa liberação de recursos foi em torno de 
uma vez e meia o orçamento do município. Somente na nossa agência, na nossa 
agência da Caixa. E para 2010, para 2010 nós temos em andamento, nós temos em 
construção e com certeza os senhores serão muito demandados pela população, 
nós temos alguns empreendimentos, nós temos um total de oito empreendimentos 
que somam em torno de quinhentas unidades habitacionais, são quinhentas 
unidades habitacionais que estão em construção ou em fase de elaboração de 
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projetos, que dão a monta de trinta e cinco milhões de reais. E o mais interessante 
de tudo isso é o valor, os valores que ficam no município, que estão vindo para o 
município a título de subsídio. Desses trinta e cinco milhões de reais, onze milhões e 
duzentos mil reais são subsídios, são valores que vêm e que não serão necessários 
a devolução por parte dos mutuários. Então nós temos dois projetos principais, que 
são para famílias que têm rendas de zero a três salários mínimos, então para quem 
ganha até o máximo de três salários mínimos, nós temos dois empreendimentos. 
Um já em início de construção, que é lá no Bairro Cantares, que é chamado de Nova 
Planalto, com sessenta e oito unidades e um outro que está ainda em projeto, já foi 
doada a área, uma área ali no Bairro Oriental, já foi doada a área do Estado para o 
FAR e a Caixa está em fase de contratação de construtora para a realização de 
cento e sessenta unidades, cento e sessenta apartamentos. Então essas duas 
unidades, eles dão na monta em torno de dez milhões de reais, esses dois projetos, 
são duzentas e trinta unidades, duzentos e vinte e oito unidades, que vão dar dez 
milhões de reais, que são dois milhões, trezentos e oitenta mil a fundo perdido lá da 
Nova Planalto, e seis milhões, duzentos e quarenta mil reais a fundo perdido no 
Bairro Oriental. Então são famílias, nós temos já, pelo que a gente sabe pela 
Prefeitura Municipal, nós temos mais de mil e duzentas famílias cadastradas, que, 
pelo sistema, Senhora Presidente, eu posso estender um pouquinho? Mais uns 
minutinhos, só para tentar explicar em breves palavras esse financiamento. A Caixa 
Econômica recebe a doação através do FAR do imóvel, do terreno, contrata uma 
construtora para que seja construído esses imóveis, e depois de construído, através 
da Prefeitura Municipal, Assistência Social, são criados os critérios e essas pessoas 
são selecionadas para receberem esse imóvel. O custo para elas é o valor de dez 
por cento da sua renda, então o valor mínimo de cinqüenta reais por um prazo de 
cento e vinte meses. Então, essas pessoas vão pagar cento e vinte meses de 
cinqüenta reais. Se multiplicarmos tudo isso, são seis mil reais, por um imóvel que 
vale na faixa de quarenta e cinco mil reais. Então, os senhores serão com certeza 
muito demandados pela população, através de pedidos, mas é bem claro o seguinte, 
o cadastro, a seleção será feita pela Prefeitura Municipal, através da Assistência 
Social, com critérios que vão ser pré-definidos. O critério básico e único que tem 
neste momento é renda de até três salários mínimos, outros com certeza serão 
criados, e essa seleção será feita quando dos imóveis prontos, ou praticamente em 
fase de acabamento, para que assim que eles estejam prontos as pessoas possam 
entrar e morar no município. Essa área da Nova Planalto já passou por essa Casa a 
doação, e nós estamos negociando com a Prefeitura a doação de outras áreas 
também, para que a gente possa aproveitar esse programa e fazer mais unidades 
habitacionais. Então, daqui a pouco pode estar passando novamente outros projetos 
do Executivo, passando por esta Casa para autorização de doação de imóveis, de 
terrenos, que sejam do município para o FAR, que é o Fundo de Arrendamento 
Residencial, para que seja feita a construção de mais unidades. Então, já extrapolei 
o meu tempo, mas é muito gratificante para nós podermos estar realizando este 
trabalho aqui em Carazinho, na cidade, esses seiscentos e noventa e nove móveis 
construídos que, pelos cálculos aproximados, eles consumiram em torno de dois 
milhões, trezentos e trinta mil tijolos, eles consumiram aqui em Carazinho na faixa de 
quarenta e cinco mil e quinhentos sacos de cimento. E o mais importante de tudo, 
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eles geraram ocupação de emprego, em torno de três mil e quinhentos 
trabalhadores, se pegarmos desde engenheiros, construtores, lojas de materiais de 
construção, pedreiro, eletricista, encanador, etc., ele gerou em 2009 três mil e 
quinhentos empregos em Carazinho. E a gente espera fazer muito mais, com apoio 
dos senhores, a gente espera fazer muito mais em 2010. Estamos nos preparando a 
nossa estrutura, hoje já temos essa estrutura física, estamos recebendo novos 
empregados, já temos três empregados novos, recebidos agora em 2010, então são 
mais pessoas vindo para Carazinho, para poder trabalhar e fazer esse trabalho, para 
atender a nossa população que tanto precisa e que tanto merece. Nós estamos à 
disposição para, não sei se querem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento 
agora, ou então, depois estaremos também à disposição na Caixa Econômica 
Federal, ou, se quiserem que a gente possa vir explanar com mais profundidade 
esses assuntos, também da mesma forma estamos disponíveis na Caixa. 
Presidente Vereadora Sandra Citolin: Nós queremos agradecer a oportunidade de 
tomarmos conhecimento, a comunidade também, e ver que esse processo 
realmente é um projeto, um programa, que estava faltando em Carazinho, e 
Carazinho é carente em habitação, e não só a questão da habitação, como a 
questão de geração de ICMS e a questão dos empregos gerados. O mais importante 
de tudo é que são programas que deixam bem claro a transparência com a escolha, 
que existem critérios que vão ser seguidos, e que esses critérios então serão para 
todos. Então a gente agradece, coloco o espaço se algum vereador tem alguma 
pergunta. Então nós agradecemos. Eu solicito, se possível, que o senhor nos mande 
esses dados em números de habitações, são três programas que o senhor colocou 
em determinados momentos, é importante para nós tomarmos conhecimento desses 
aspectos. Senhor João Carlos de Almeida: Com certeza, todos os critérios serão 
amplamente divulgados e a seleção das famílias também serão amplamente 
divulgadas, quais foram os beneficiários. Isso é para dar a transparência necessária. 
A gente vai encaminhar, através de uma correspondência, os dados mais 
específicos, e, como eu disse, estamos à disposição de todos os senhores e 
senhora para aprofundar mais sobre esse tema. Obrigado. Presidente Vereadora 
Sandra Citolin: Nós é que agradecemos. Nós convidamos para usar a tribuna livre 
representante do Bairro Loeff, Senhor Miguel Gonçalves. Convido os colegas 
também para recepcioná-lo. Senhor Miguel Gonçalves: Bom, primeiramente eu 
gostaria de agradecer os vereadores, em especial o Vereador Grandó, por ter nos 
proporcionado este momento de vir aqui nessa Câmara para, em nome de todos os 
moradores e usuários da Rua Silva Jardim, externarmos a nossa indignação e medo 
com os rumos que essa rua está tomando em relação à segurança de trânsito. Antes 
de mais nada quero dizer que isso aqui não tem cunho político nenhum, apenas nós 
estamos buscando o nosso direito de segurança. Bom, há um ano e meio atrás eu já 
escrevi um artigo no Jornal Diário da Manhã, tecendo comentários sobre as 
modificações do trânsito em Carazinho e, na época, eu comentei sobre a Rua Silva 
Jardim, com a intenção da Prefeitura desviar o trânsito da Avenida para aquela rua, 
sem dar nem tratamento adequado para ela receber esse volume a mais de trânsito. 
Eu atentei que poderia ter risco de morte naquela rua, e hoje cada vez mais a gente 
vê entristecidos que está próximo de dar uma catástrofe, próximo de dar uma 
tragédia muito grande. Na ocasião, a Administração Municipal, entre aspas, que até 
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hoje não sei quem são as pessoas, até que chegou a me retaliar no jornal no dia 
seguinte, dizendo que ia me processar, porque eu tinha que provar o que eu estava 
dizendo, e isso e aquilo, aqui está uma prova. Esse carro aqui que quase entrou no 
pátio da minha casa é uma prova viva. As fotos seqüentes a estas, que eu até não 
coloquei na apresentação, mostram os pedaços de tijolos que foram parar na minha 
residência, no local em que o meu menino de oito anos brincava, momentos antes. 
Eu poderia estar hoje em uma situação bem mais crítica. Bom, na ocasião da 
retaliação da administração anterior, eles comentaram comigo, me falaram no jornal 
que eu estava protestando apenas e tão somente porque eu queria estacionamento, 
que me foi retirado em frente à minha residência. Também é isso, mas não é só isso. 
É segurança. Quero estacionamento em frente a minha residência? Quero, é um 
direito meu, é um direito constitucional, na constituição diz que todos são iguais 
perante a lei, e todos têm o mesmo direito. Aí eu pergunto por que eu não tenho 
estacionamento e pode-se, na mesma rua, ter aquele tipo de construção sobre o 
passeio público, com projeção de sacada sobre a via. Por que eu não tenho direito a 
estacionamento na rua e na mesma rua, com a mesma largura, e acho que até 
menor a largura ainda, é permitido estacionamento, em situações tão críticas quanto 
a da minha rua. Eu acho que o pessoal deve saber de quem é aquele prédio na 
esquina ali. Na mesma rua, num ponto muito mais grave, muito mais crítico, sem 
nenhuma visibilidade, com uma largura de rua muito menor, é permitido o 
estacionamento, sendo que aqui essa foto foi retirada de dentro do veículo, vocês 
podem ver, para eu poder transpor aquele pedaço com o veículo, eu tenho que 
ingressar na contramão, sem visibilidade nenhuma. Mas ali pode estacionar. Então, 
o que a gente vê hoje, pessoas que cuidam do trânsito de Carazinho, adotando o 
critério de que vão proibir, vão proibir o estacionamento. Acham bonitinho proibir 
estacionamento. Mas, como eu digo, não é só uma questão de estacionamento na 
minha residência, isso é um protesto particular meu e dos meus vizinhos lindeiros. 
Mas o protesto aqui hoje é em relação à segurança. Nossa e de todas as pessoas 
que transitam naquela rua lá. Que que a gente vê hoje, em relação aos pedestres na 
Rua Silva Jardim. Uma rua que não está preparada para receber pedestres, não 
oferta segurança, questão de mobilidade é zero nessa rua. Se vocês observarem os 
pedestres no círculo ali, a situação que eles se encontram para poder atravessar a 
rua, sem proteção nenhuma, sem ao menos um passeio, sem visibilidade, sem faixa 
de segurança e um fluxo de veículos que vem aumentando a cada dia. A Rua Silva 
Jardim, como eu disse no meu artigo, há um ano e meio atrás, é uma rua que 
favorece a velocidade. Ela tem uma largura média de quatro metros e meio, cada 
faixa de rolamento. Psicologicamente essa largura induz a pessoa a imprimir uma 
velocidade maior. Você olha ali é uma pista de corrida. Eu tenho pessoas, 
conhecidos meus de fora do município, de outras cidades da região aqui, que 
comentam que Carazinho hoje é uma cidade de quinta, quando se entra na Silva 
Jardim se engata uma quinta e ó, se manda, cem por hora é normal, oitenta por hora 
ali. Só para vocês terem idéia, isso aqui é um quadro que eu retirei de um projeto 
geométrico de rodovias do DNIT, com esse embasamento que são projetadas as 
rodovias. Se vocês observarem o que está grifado ali, uma rodovia de classe três, 
três metros e meio de largura de pista. A classe três, no quadro de baixo vocês 
observam, é para uma velocidade de oitenta quilômetros por hora, uma velocidade 
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diretriz de projeto para calcular os elementos de uma rodovia. Curva, aclives, 
declives e tudo mais. Velocidade operacional normalmente é de cem por hora. O que 
que vocês imaginam com uma rua que tem uma largura de quatro metros e meio, 
que velocidade uma pessoa vai imprimir ali com o carro? Na velocidade que estão 
imprimindo hoje. É normal você ver o pessoal andar a oitenta por hora ali. Qualquer 
um de nós, se passar naquela rua, passa no mínimo a sessenta, em uma rua que 
tem sérios problemas de segurança. Se vocês observarem aqui, a questão dos 
postes, aquela curva ali já é local de vários acidentes. Poste é muito próximo à rua. 
Se a pessoa vacilar, ela deixa o espelho retrovisor na rua. Vacilou um pouquinho 
mais, ela derruba aquele poste. Aí vão me perguntar, mas vem cá, o poste não pode 
ficar ali? Não, não pode. Tem uma norma nacional, uma norma da ABNT, que fala 
sobre segurança e contensão viária. Ela diz que nenhum objeto fixo pode ficar na 
beira da faixa de tráfego a menos de quatro metros de distância. Bom, mas não dá, 
não dá, não tem condições. Então a norma diz que isso tem que ser protegido. 
Nenhum lugar da cidade, isso também vamos generalizar, não é só aqui, mas em 
todos os lugares, nenhum lugar é protegido. Deveria se tomar alguma providência 
em relação a isso. Se vocês olharem na Silva Jardim, o passeio em muitos lugares 
ela tem uma largura menor do que um metro. Em alguns pontos, nem passeio existe. 
Se vocês observarem na foto debaixo, um pedaço para trás de onde eu o acidente, 
você percebem o motoqueiro e uma pessoa caminhando sobre a via. Ela é obrigada 
a ingressar na via porque têm objetos que não deixam ela caminhar na rua, como o 
poste, no caso ali o rapaz está em frente ao poste, ele tem que passar para a rua 
porque o passeio não tem largura o suficiente para ele poder caminhar com 
segurança. Outro ponto problemático, é um detalhezinho para quem vê, a altura do 
meio-fio. Em toda a extensão da rua tem cinco centímetros de altura. Mas isso não 
quer dizer nada. É, mas isso aqui que vai evitar com que o motorista, em alguma 
situação de risco, tenda a jogar o carro para cima do passeio público, como foi o 
caso que aconteceu nesse acidente. E não se toma nenhuma providência em 
relação a isso aí, a gente não vê a prefeitura fazer nada para pelo menos elevar o 
meio-fio. Aqui em Carazinho teve prefeito que gosta de atitude sensacionalista aqui, 
de criar noite da rua para o dia. A rua, da noite para o dia, me desculpem. Foram lá, 
fizeram essa coisa aí durante a noite. Tchê, vamos dizer assim, facilitou para nós lá, 
ótimo, facilitou. Mas facilitou tanto quanto nos expôs a um risco. Se isso aí está sob 
júdice, está com problema judicial, não sei. Se eu fosse do Ministério Público, eu 
mandaria interditar essa rua, ou essa travessa, não sei se isso pode se chamar de 
rua. Aqui vocês observam claramente, não tem passeio nenhum, aqui 
necessariamente a pessoa tem que disputar espaço com os veículos, para poder 
transitar. Sinalização não existe. Se vocês observarem ali, existe uma resolução do 
CONTRAN, a resolução 180, que fala sobre sinalização de regulamentação. É falha 
na rua, ali no mínimo teria que ter uma faixa de retenção, falta faixa de pedestres, 
aquela pintura amarela no meio da pista ali, colocaram, eu tenho certeza que a 
pessoa que colocou não sabe para que serve, mas colocaram porque acharam 
bonitinho. A gente vê que falta boa vontade e falta conhecimento das pessoas que 
tratam do trânsito em Carazinho em solucionar os problemas. Se vocês observarem 
na foto de cima, aquela é a visibilidade da pessoa que tenta ingressar na Rua Silva 
Jardim, vinda da Antonio José Barlete, do lado direito. Não é nenhuma. Você não 
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consegue enxergar mais do que vinte metros para frente. Do lado esquerdo, é 
semelhante. Não tem visibilidade nenhuma. Para você poder observar os carros que 
estão transitando na Silva Jardim, você é obrigado a parar no meio da pista da Silva 
Jardim, para poder enxergar. O detalhezinho, que para as pessoas que não são da 
área também é relevante, mas para as pessoas que trabalham com esse tipo de 
serviço, está no indicativo do meio-fio. Eu sou engenheiro civil e trabalho com 
pavimentação, trabalho com engenharia de tráfego. Quando a gente vê meio-fio 
quebrado, é sinal de que tem algum problema de projeto. Olha o estado dos meios-
fios nessa rua que foi criada. Ou está quebrado, ou está todo marcado de pneus. Os 
carros não têm um raio mínimo para poder fazer o contorno. Mesmo assim, 
Carazinho quer desviar para lá caminhões. Aliás, Carazinho a gente vê é a única 
cidade que permite tráfego de bitrens no centro da cidade. Eu não vejo isso em 
nenhuma outra cidade. Por que isso, se nós estamos cercados com duas rodovias, 
que têm capacidade de receber esse trafego. As empresas que ficam em Carazinho, 
que recebem esses caminhões, não ficam no centro da cidade. Por que esse tráfego 
tem, necessariamente, que passar no centro? Isso nós não entendemos. Que que 
vocês vêem de errado nessa cena ali, nessa foto? Um motociclista ultrapassando 
um veículo? Isso aí está certo. Carazinho é a única cidade que é permitido 
ultrapassar, se vocês observarem pela sinalização horizontal ali, que é permitido 
ultrapassar numa curva sem visibilidade. Essa foto aqui, ela começou um pouco 
antes, eu não consegui registrar BM o momento. Ela começou mais ou menos na 
distância entre a moto e aquele carro lá de trás. Esse rapaz da moto quase se 
chocou com outra moto. A faixa permite ultrapassagem e ele foi ultrapassar aquele 
carro lá. Vinha uma moto no sentido contrário, por pouco não deu acidente. Aliás, 
até na hora que eu estava montando essa apresentação aqui, um outro veículo 
perdeu o controle em frente a minha residência, e quase saiu no mesmo lugar que 
aquele saiu. Ele tentou segurar o carro, foi passando, foi passando, quase atropelou 
um casal que passava pela rua e ingressou pela contramão na Silva Jardim com 
destino à rua Ceará. A rua permite a velocidade. De novo, vamos falar isso. Aqui não 
ficou boa, mas aqui o seguinte, comentar sobre a engenharia de tráfego de 
Carazinho. Aquele pinheirinho que fizeram no cruzamento lá, a pessoa que colocou 
não tem noção nenhuma do que está fazendo com a engenharia de trânsito em 
Carazinho. A pessoa que fez isso não se deu o trabalho de abrir o manual a respeito 
da sinalização. Não está muito claro aqui nas transparências do lado, mas aqueles 
são os sinais oficiais utilizados no Brasil, normatizados pelo CONTRAN. Não existe 
aquilo lá, isso é só um exemplo de como é tratada a sinalização no Brasil, em 
Carazinho, totalmente fora da legislação. A Prefeitura sabe do risco, tanto que foi lá 
e admitiu a culpa. Está admitindo o erro, o cruzamento é perigoso. Tchê, mas não 
tem capacidade, vontade, ou sei lá o que, de eliminar o perigo? A Prefeitura é 
responsável pela via, não consegue minimizar isso daí? Esse cruzamento aí ó, a 
minha cunhada quase sofreu um acidente com um caminhão, que simplesmente 
ingressou na contramão aqui. Ela vinha subindo a Mato Grosso ali, com direção ao 
centro, e o caminhão passou no sentido contrário e foi na contramão. Se vocês 
olharem esse divisor com tachões, além de ter sido caro, desnecessário e dinheiro 
jogado fora do município, ele não é eficaz, ele é transponível, ele permite que a 
pessoa passe para o outro lado. Ele conduz, mas não impede. No cruzamento, falta 
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a sinalização adequada. Se vocês observarem o veículo de trás, é ali que as 
pessoas têm que parar para poder ter visibilidade dos carros que vêm da Avenida 
Flores da Cunha com direção ao bairro. É ali que tem que parar e percebam que 
aquele segmento da Silva Jardim tem duas faixas de tráfego. Que que acontece se 
vier um carro na faixa da esquerda ali? Com certeza um acidente. Esse é o 
segmento da Silva Jardim entre a Ceará, e a Mato Grosso. Não existe passeio, as 
pessoas têm que necessariamente andar sobre a via, falta visibilidade do 
cruzamento lá ao fundo, é o cruzamento com a Rua Mato Grosso, lá que a Prefeitura 
insiste em chamar de interseção, aliás, as pessoas que cuidam do trânsito em 
Carazinho acham que estão gerenciando rodovia, porque tudo é interseção, aqui se 
constroem trevos ao invés de rótulas, e uma via que tem nove metros de largura. 
Não existe uma faixa que separe. Isso aqui é via de aeroporto, não é nem de pista 
de corrida. Bom, nós viemos aqui fazer um protesto e pedir o apoio desta Casa para 
solucionar esse problema, que é de toda a comunidade, de todos que ali trafegam, 
de todos que ali residem, em relação à segurança, e dizer que a gente não vai parar 
por aqui. Quando do acidente, eu procurei as autoridades de Carazinho e eles me 
disseram, mas o que que eu posso fazer, se o rapaz estava trocando o som do 
carro? Não sei nem qual foi o motivo do acidente, essa foi a resposta da Prefeitura. 
Tchê, é obrigação da Prefeitura nos ofertar um trânsito seguro. Isso está no Código 
de Trânsito Brasileiro, artigo primeiro, parágrafo segundo. É obrigação do município, 
como órgão com jurisdição sobre a via. E mais, também a Prefeitura responde pelos 
seus atos e danos causados a cidadãos, pela sua ação, omissão ou erro na 
execução de projetos e serviços de engenharia de tráfego. Então, vou dizer para 
vocês, nós não vamos parar por aqui. Nós já procuramos a promotoria, fizemos um 
abaixo-assinado, encaminhamos à Prefeitura, vamos levar o abaixo-assinado à 
promotoria, estou procurando o CREA, como engenheiro, vou fazer uma denúncia 
do trânsito de Carazinho junto ao CREA, não só da Silva Jardim, porque tem muita 
coisa errada aí, e a gente não pode ficar quieto com isso e ver os acidentes 
acontecerem e ver pessoas podendo ser mortas com o trânsito de Carazinho, por 
omissão do município. E mais, ainda descobri hoje, junto ao CREA, que Carazinho 
não tem um responsável pelo trânsito. São feitas modificações aqui, mas não existe 
nenhuma pessoa que assine, pelo menos assim o CREA me informou. Tchê, não 
tem um responsável pelo trânsito. A gente vai buscar os nossos direitos e vamos 
atrás disso. Bom, quero agradecer a todos e, como é um problema da comunidade, 
em nome dos moradores e usuários da Rua Silva Jardim, deixar meu telefone para 
contato aqui para vocês, se alguém tiver mais alguma coisa para que venha a nos 
ajudar e enriquecer esse nosso manifesto, tenha mais problemas que a gente possa 
ajudar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Presidente Vereadora Sandra 
Citolin: A gente agradece e gostaria de colocar aos vereadores se têm alguma 
pergunta, alguma colocação a fazer. Eu só quero dizer ao Miguel que essas 
reivindicações, Miguel, em relação à Rua Silva Jardim, diversos vereadores já 
fizeram. Inclusive nós teremos uma agenda com o Prefeito para conversar sobre 
essas questões, principalmente da região ali perto do Harmonia, que é uma região 
extremamente perigosa, porque tem um cruzamento, vários cruzamentos. E agora é 
época de um fluxo maior também de pedestres, em função da escola, das escolas 
ali, então nós já temos essa proposta. Mas eu gostaria de solicitar se você nos 
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deixar ficar com esse material, ou nos enviar também, para a gente levar junto. Às 
vezes as pessoas não avaliam quando a coisa está bem focada, parece que de 
repente a gente acaba olhando o todo e não o específico. Senhor Miguel 
Gonçalves: É, sobre esse cruzamento do Harmonia também eu, nós sabemos do 
problema e nós colocaríamos, mas nós não queríamos nos estender muito, também, 
por causa do tempo que nos foi estipulado. Presidente Vereadora Sandra Citolin: 
Mas nós já encaminhamos e toda a via também. Senhor Miguel Gonçalves: É, são 
vários problemas. É ali, é na Água e Luz, qualquer cruzamento da Silva Jardim você 
têm um problema. E pega a Marechal Floriano é igual. Tem mais, nós procuramos a 
Prefeitura e a solução extra-oficial que eles nos deram foi construir uma lombada. 
Isso aí eu vou dizer, nós não vamos aceitar. Não vai resolver e vai criar dois 
problemas, porque também vai começar a trincar nossas residências. Só isso, 
porque tem o fluxo de caminhões ali, a Prefeitura tem a intenção de desviar 
caminhões, não vai ser a solução adequada. Os cruzamentos continuam mal 
sinalizados, a largura da pista continua grande, extremamente grande, favorecendo 
velocidade, favorecendo ultrapassagens. A gente quer uma solução definitiva, um 
projeto de engenharia que se faça ali e que se resolva o problema. Eu vou dizer 
assim, na administração anterior, eu até me propus a dar um projeto, a doar um 
projeto para o município e não foi aceito na administração. Eu acho que as pessoas 
que cuidam do trânsito têm aquela coisa que não, não venha mexer na minha área 
aqui, que sou eu que mando. Mas não dá para aceitar uma situação do jeito que 
está hoje. Não tem como. Incabível. Presidente Vereadora Sandra Citolin: 
Convido o Senhor Clóvis Nascimento, que irá apresentar a Corte do Carnaval 2010. 
Também convido os vereadores a receber a Corte, juntamente com o Presidente da 
Liga Carnavalesca. Senhor Clóvis Nascimento: Bom, boa noite a todos, Senhora 
Presidente, Vereadora Sandra Citolin, Vereadores, público presente, os funcionários 
da Câmara e em especial também os meus companheiros que me acompanham na 
jornada carnaval. Também quero agradecer ali o nosso amigo Otto Gerhardt, 
Professor Sawoff, que aos poucos estão vindo somar-se a nós nessa caminhada 
chamada Carnaval de Carazinho. Também quero agradecer os meus presidentes, 
que estão aí, Vice-Presidente Cristiano Costa, o Tito, José Amadeu Tolotti, José 
Nelson, eu digo José Nelson, mas é o nosso amigo Davô, do Tropical, e toda a sua 
comitiva que está ali. Então, estou apresentando hoje e quero agradecer à Casa por 
nos ter recebido, para nós falarmos um pouquinho da cultura popular carnaval em 
Carazinho. Nós temos aqui o nosso Rei Momo, Marcos Wehrmann, o popular 
Massa, que todo mundo conhece, foi representado pelo Tropical, mas hoje 
representa Carazinho. Nós temos presente também a Khauane Marques Ribeiro, 
representando Guerreiros de Vila Alegre, que está ali, a Segunda Princesa também 
do mirim, Amanda Rafaela da Silva, que adveio do Bloco Furacão. Na categoria 
infantil está presente a Rayane Schneider, também do Furacão e na categoria adulto 
nós temos a Rainha Edimara Andressa da Silva, a Primeira Princesa Camila da Silva 
Marques, representando Guerreiros e a Segunda Princesa, Luana Camila da Luz, 
pelo Tropical. Não puderam se fazer presentes aqui a Terceira Idade, a Dona Lídia, 
a Dona Dalva, porque são pessoas idosas e dificilmente elas saem à noite. Mas no 
desfile agora dia 27, que eu já procuro convidar a todos que se façam presentes, é 
no dia 27, na Praça da Gare, que estejam todos presentes. Falando em Carnaval, a 
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gente quer aproveitar a oportunidade e agradecer. São muitas as agruras, anos 
após anos, que o carnaval em Carazinho ainda continua em fase embrionária, 
vamos dizer assim. A gente sonha alto, a gente pensa alto, pesquisa e estuda 
bastante, e promove bastante intercâmbio com outros vizinhos, municípios aqui, que 
já estão mais avançados. Mas a gente entende que, para que nós dê um passo mais 
à frente, a gente precisa de um somatório de coisas. E o que é esse somatório? 
Esse somatório é, há uma liga municipal, como nós já temos, com pessoas 
abnegadas, que é estruturada por famílias, vamos dizer assim, famílias, que é mãe, 
pai, as mães sempre presentes, os pais sempre presentes e incentivando. O poder 
público, no caso a Administração Municipal, um somatório, com todo o seu aparato, 
as secretarias, enfim, e também a iniciativa privada. Por que isso? Porque a gente 
sai aprender. Eu sou uma pessoa que me atualizo constantemente naquilo que faço. 
Viajo bastante, me informo bastante, converso bastante, busco informação e a gente 
sempre sente assim que Carazinho podia estar nesse rol dos melhores municípios, 
dos melhores carnavais, assim como Pelotas, Santa Maria. Não vamos igualar 
Uruguaiana, porque esse é fora de série. Uruguaiana hoje é o quarto melhor 
carnaval do país, e começou quase do nada. A evolução em Uruguaiana aconteceu 
em questão de vinte anos, um pouco mais, um pouco menos. Porque antes era que 
nem nós. Mas o que que aconteceu. Lá aconteceu aquilo que eu acabei de colocar 
aqui. A conjunção de todos os órgãos do município. Uma liga bem estruturada, e 
com pessoas experientes, que isso nós já temos, a Administração Municipal 
encarando de vez, e aí envolve Legislativo e Executivo. Mas mesmo assim, nós 
ainda estando engatinhando, eu quero citar algumas pessoas que incorporam 
conosco há alguns anos. O carnaval parou cinco anos, certo, e retornou em 2002, 
quando o Paulino de Moura, o nosso caro vereador que está aqui tomou a iniciativa, 
junto conosco, com mais alguns, no sentido de retomar, e aí foi fundada a liga. Eu, 
por exemplo, pertenço ao resgate. Temos pessoas como o Vereador Felipe Sálvia, 
que sempre tem sido a voz no Legislativo, para que o Carnaval obtenha mais 
recursos, que essa é a choradeira, não adianta, que sem recurso não se faz. Mas 
infelizmente, nós não temos assim, temos apenas sonhado alto e ficamos pela 
metade do caminho. Mas mesmo assim, com a garra dos meus presidentes das 
entidades e algumas pessoas abnegadas que nos ajudam, que se coloca à 
disposição, o Carnaval vem vindo de ano para ano. E não é nada, que a gente 
coloca oito a dez mil pessoas a nos assistir, e não vai ser diferente agora dia 27. 
Portanto, mesmo assim eu quero agradecer o Legislativo, porque todo o recurso que 
sai, se é pouco, é adequado ou não, ele começa por aqui. Então, eu quero 
agradecer na pessoa da Presidente, dos todos os vereadores, pelo que têm nos 
proporcionado a fazer o que podemos, até dentro daquela limitação. Gostaríamos de 
fazer muito mais, muito mais. A gente sabe, é consciente que se organiza com 
bastante tempo, os nossos projetos são encaminhados em junho de cada ano, para 
que em janeiro esteja pronto. Às vezes, há demora, certo, e sempre com os pés no 
chão. É claro que recebemos críticas, as pessoas que não gostam muito de 
carnaval, aliás, nós sempre na época do carnaval, nós estamos competindo com 
falta de saneamento básico, as estradas estão esburacadas, falta verba para mais 
casas, ótimo, tudo bem, eu mesmo não tenho casa, eu pago aluguel, mas eu acho 
que depois do carnaval essas coisas parece que se tornam mais amenas. Só que 
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nós temos que competir com essas coisas na época do carnaval. Mas tudo bem, 
isso faz parte. E isso aí não é nenhuma agrura. A gente quer, com isso, assim, 
agradecer a oportunidade, porque sem Legislativo e sem Executivo, não sai 
carnaval. Por esse motivo, com as condições que nos são colocadas à disposição, 
nós mesmo assim agradecemos. Queremos também informar que samba, carnaval, 
para nós, não é só apenas alegria. Alegria é uma parte dela. A liga, hoje, as nossas 
instituições, elas desempenham junto a comunidades pobres e necessitadas, uma 
função social, que é ensinar. Eu sou um educador, e eu não aceitaria por menos ser 
presidente da liga, se não tivesse oportunidade de fazer isso. Nós, por exemplo, 
agora, durante a liga, e que eu tenho convidado o nosso Rei Momo, o Marcos, nós 
estaremos agora no sábado, durante o desfile, recolhendo um quilo de alimentos 
para ser repassado às entidades. Também vamos colocar, a partir de amanhã, um 
campanha para recolher cadeiras de roda, essas coisas, que quem tem disponível 
para repassar a pessoas necessitadas também, que são necessitadas, e outras 
coisas. Porque quando você reúne pessoas, por exemplo, crianças que não estão 
aqui, que vieram duas só, para exemplo, mas são muitas, lá têm instrutores, têm 
professores ensinando o ritmo, porque se você não fizer essas coisas que para 
muitos é mínimo, nós vamos ter mais gente na selva aí. Pode escrever. E as 
manchetes estão mostrando e provando isso todo dia. E o Carnaval faz isso, e não 
só nessa época. O problema que fora da época do carnaval não tem mídia, ninguém 
percebe. Embora o Professor Clóvis fale que isso tem. Até pouco tempo nós 
tínhamos, como diretor da Escola Marquês de Caravelas, nós desempenhávamos 
isso aí. Tirava um momento para desempenhar oficinas de ritmo, de dança, através 
da cultura. Então eu gostaria que assim, que a questão do carnaval começasse a 
ser visto de forma diferente. Nós entendemos perfeitamente que têm pessoas que 
não entendem, não sabem, nós respeitamos isso. E queremos convidar a todos, 
mais uma vez, que estejam presentes lá na nossa praça do carnaval, na gare. 
Também queremos agradecer aqui o empresário e vereador Leandro Adams, que 
tem participado, são os carnavalescos que estão se manifestando aos pouquinhos, 
estão vindo nos ajudar. O Alemão, como ex-presidente, começou tudo, o Otto 
Gerhardt, que está aqui, que tem nos dado um apoio na condução da nossa Corte, 
Professor Sawoff e muitos outros que vêm somar-se à gente. Eu acho que é isso 
que é o importante. As pessoas começam a se aproximar. Se não vai ter mais 
recurso, nós temos sonhos altíssimos para Carazinho. Mas muito altos mesmo. E o 
dia que nós tivermos essa oportunidade, seja eu presidente ou não, nós vamos 
provar isso. Só que precisamos, assim, de uma conjunção mais dos setores, do 
Legislativo, do Executivo, da iniciativa privada, que nos atendam e que venham fazer 
parte dessa caminhada. Também quero solicitar ao Legislativo que crie aí uma 
emenda para que nós, carnavalescos, tenhamos mais liberdade de fazer, e fazer 
carnaval fora de época, tão comum hoje nas grandes cidades. Porque essa é uma 
atitude de ajustamento. Nós gostaríamos de fazer na época certa, mas muitas vezes 
nós temos que terceirizar valores, que se torna mais acessível para nós, então, para 
nós termos composições de outros municípios, que vêm nos ajudar aqui, nos temos 
que fazer fora de época, porque daí só assim eles cumprem as obrigações nos seus 
municípios e, logo após, após essa data, estarão presentes, e é o que vai acontecer 
agora, dia 27, que vocês vão ter a oportunidade. As pessoas que não gostam, as 
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pessoas podem criticar, não tem problema, nós gostamos disso, que isso é 
crescimento e eu faço lembrar também agora, quando participei do II Seminário 
Nacional de Educação, por sinal quero parabenizar o secretário, através da palestra 
do Professor César Nunes, da UNICAMP, então ele dizia, as pessoas que falam mal 
de mim ou de nós, eu penso, eles passarão e eu passarinho. Isso é Mário Quintana. 
Senhores Presidentes, Senhores Vereadores, público presente, nosso muito 
obrigado por ter nos recebido aqui. Presidente Vereadora Sandra Citolin: 
Gostaríamos de agradecer a Corte do Carnaval e a presença do Presidente da Liga, 
e eu gostaria de, como vieram as meninas e o Rei Momo, e como a gente não pode 
fazer uma manifestação efusiva, dá vontade de bater palma né, como a gente não 
pode fazer isso, então nós vamos bater palmas assim, que aí não dá barulho e nós 
estamos aplaudindo todos do mesmo jeito. Obrigada. Passamos agora para a 
apreciação e votação dos requerimentos e moções. Vereador Felipe Sálvia: 
Questão de Ordem, Senhora Presidente. Eu gostaria de fazer um requerimento 
verbal para que fosse votado em bloco os requerimentos e as moções. Presidente 
Vereadora Sandra Citolin: O requerimento verbal do Vereador Felipe, coloco em 
votação. Os vereadores que concordam com o requerimento verbal permaneçam 
como estão, de votar em bloco, e os contrários se manifestem. Aprovado por todos. 
Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura do número e autor dos 
requerimentos. Secretário Vereador Leandro Adams: Requerimento n.º 04, 
Vereadora Sandra Citolin; Requerimento n.º 05, Vereadora Sandra Citolin; 
Requerimento n.º 06, Vereadora Sandra Citolin; Requerimento n.º 07, Vereadora 
Sandra Citolin; Requerimento n.º 08, Vereador Felipe Sálvia; Requerimento n.º 09, 
Vereador Felipe Sálvia. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Está em discussão 
os requerimentos. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação 
os requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem. Aprovado por todos. Convido o Senhor Secretário para fazer a leitura 
do número e autor das moções. Secretário Vereador Leandro Adams: Moção n.º 
01, Vereador Paulino de Moura; Moção n.º 02, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 
03, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 04, Vereadora Sandra Citolin; Moção n.º 
05, Vereadora Sandra Citolin. Presidente Vereadora Sandra Citolin: Está em 
discussão as moções. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em 
votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 
Aprovado por todos. Quero agradecer a presença do Otto Gerhardt, Vice-Presidente 
do PMDB, do Paulinho Metalúgrico, Vice-Presidente do PT, do Professor Tolotti, que 
acabou saindo daqui, Presidente da Escola Vasco da Gama, Clóvis Nascimento, 
Presidente da Liga, toda a Corte e pais da Corte do Carnaval 2010, Alan Barrichel, 
Vice-Presidente do PMDB Juventude, Cinara Meyer, Presidente do PMDB Mulher, 
ex-vereador Adroaldo De Carli, suplente de vereador Marcos Soares, a imprensa, 
Mara Steffens, representando o Diário da Manhã, Leandro Becker, Rádio Gazeta e 
Simone Ramos, Jornal Cidade. Também agradecemos a presença do Gerente da 
Caixa Federal, do Senhor João Carlos Almeida, do Diretor da FUNDETEC, Luis 
Carlos Sawoff e demais pessoas que compareceram aqui hoje, inclusive o marido da 
nossa Assessora de Mesa, que muito contribuiu para que a sessão de hoje 
transcorresse tranqüila e sem stress. Agradecemos, então, a presença de todos e 
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damos por encerrada a sessão. Convoco os Senhores Vereadores para a próxima 
Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 01 de março, às 18h45min. 
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