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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de janeiro de 2009.............Ata 03 
  
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 08/01/2009, convido o Vereador Elbio Esteve  para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Solicito a senhora secretária que 
faça a leitura do nome dos líderes de bancada e do líder de governo para o ano de 2009; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; lideres das bancadas e líder do governo, Vereador 
Paulino de Moura, líder do PTB; Vereador Gilnei Jarré, líder do PSDB; Vereadora Sandra 
Citolin, líder do PMDB; Vereador Felipe Sálvia, líder do PDT; Vereador Leandro Adams, líder do 
PT; Vereador De Loreno líder do PP; Vereador Rudinei Brombilla, líder do governo; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Solicito que os líderes venham até a mesa para que seja realizado 
o sorteio para a o Grande Expediente; Coloco em apreciação a ata da Reunião Ordinária de 
Instalação da 15° Legislatura do Dia 01 de janeiro de 2009, esta em discussão a ata de reunião 
ordinária do dia 01-01-09, não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem, aprovado por 
todos; coloco em apreciação a ata da Reunião Solene de Posse do Prefeito Municipal do dia 01 
de janeiro de 2009, esta em discussão a ata de reunião solene do dia 01-01-09, Não havendo 
vereadores que queiram discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão e os contrários se manifestem, aprovado por todos; convido a senhora secretária para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
expediente da reunião ordinária do dia 08 de janeiro de 2008: Of. 647/2008, da Secretaria 
Municipal da Saúde, encaminhando cópia do relatório da Pesquisa de Satisfação dos Usuários 
referente aos serviços contratados com a referida organização social, abrangendo o ano de 
2008; Of. 216/2008 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Veto Parcial das emendas 
orçamentárias/2009 e Lei de Auxilio 2009; Of. 002/2009, do Hospital de Caridade de Carazinho, 
solicitando atestado de Pleno e Regular Funcionamento desta instituição; Of. 003/2009, do 
Comando Ambiental da Brigada Militar, informando que o Tenente Antonio Gilberto Borges da 
Silva, assumiu o comando do Policiamento Ambiental em Carazinho e também para desejar 
sucesso a Mesa Diretora e aos demais vereadores; Of. 001/2009, do Executivo Municipal, 
parabenizando o Senhor Vereador Leandro Adams pela assunção à Presidência desta Casa, e 
desejando pleno sucesso no desempenho do mandato outorgado; Of. 002/2009 do Executivo 
Municipal, indicando o Senhor Vereador Rudinei Brombilla como líder de governo para o ano de 
2009; Projeto de Lei n° 001/09, de autoria do Vereador Elbio Esteve – PSDB, que dispõe sobre 
o “Projeto uma criança, uma Árvore” no município de Carazinho, e dá outras providências; Of. 
003/2009 do Executivo Municipal, o qual encaminha o Projeto de Lei 001/09 que declara 
situação de emergência e autoriza a contratação emergencial de servidores e a abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 5.156,16; Of. 002/2009 do 
Previcarazinho, o qual solicita a indicação de 02 (dois), representantes da Sociedade Civil, 
sendo um titular e um suplente para compor o Conselho Deliberativo Previ Carazinho; Of. 
005/2009, do Executivo Municipal, o qual encaminha retirada do Projeto de Lei Complementar 
013/08; Telegrama do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos, no valor de R$ 
570.325,80; Of. 001/2009 do Gabinete do Vereador Élbio Esteve, incentivando a substituição de 
copos descartáveis por xícaras, para reduzir o consumo dos mesmos; Of. 002/2009 do 
Gabinete do Vereador Élbio Esteve, incentivando o uso de papel reciclável para o Expediente 
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da Câmara; Projeto de Lei n° 002/09, de autoria da Vereadora Sandra Citolin, o qual dispõe 
sobre a criação do conselho municipal dos direitos da mulher e dá outras providências; IPAD, 
convida para o curso intensivo de prática legislativa, que acontecerá de 20 a 23 de janeiro, no 
auditório das Pratas Termas hotel, em São Carlos – SC; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Passamos agora para a leitura das Indicações, Requerimentos e Moções, pela 
senhora secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0004/001/09, ofício ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente sejam recolhidos os 
entulhos verdes, localizados na Rua IPANEMA, Bairro OPERÁRIA, nas proximidades da 
Associação dos Funcionários da Empresa Schuster Medeiros, eis que os mesmos encontram-
se na rua atrapalhando o fluxo normal dos pedestres e motoristas, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0005/002/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor 
competente seja realizada a sinalização com pintura nos redutores de velocidade (quebra 
molas) construídos na Rua CEARÁ, Bairro ORIENTAL, facilitando desta forma a identificação 
dos mesmos pelos motoristas, Vereador Paulino de Moura  – PTB; 0006/003/09, oficio ao 
senhor prefeito municipal solicitando que determine ao setor competente que sejam recolhidos 
entulhos verdes e telhas localizados na Rua Leonel Rocha, bairro Ouro Preto, nas proximidades 
da creche municipal Santa Isabel, Vereador Paulino de Moura  – PTB; 0007/004/09, Solicita 
com urgência para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos ao longo da 
extensão da Rua Diamantino Tombini, localizada no Bairro Oriental. Conforme solicitação dos 
motoristas em anexo, Vereadora Sandra Citolin  – PMDB; 0008/005/09, Solicita com urgência 
para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e melhorias no calçamento em 
toda extensão da Rua Tupiniquins, localizada no Bairro Alvorada/Conceição. Solicitação dos 
motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0009/006/09, Solicita para a 
Secretaria de Obras realizar com urgência operação tapa buracos em toda a extensão da Rua 
General Cassal Martins, localizada nos Bairros Sandri e São Pedro. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin  – PMDB; 0010/007/09, Solicita com urgência para que a Secretaria 
de Obras realize patrolamento, cascalhamento, em partes da extensão da Rua Ibaré e trabalhos 
de limpeza, capina na parada de ônibus da Rua Ibaré, localizadas no Bairro Floresta. 
Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0011/008/09, Seja enviado ofício 
ao Executivo Municipal, sugerindo ao setor competente para que em cada posto de saúde 
tenham listas atualizadas de medicamentos que o município tem a disposição da população, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0012/009/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
que DETERMINE ao setor responsável seja reaberto a boca de lobo localizada na RUA 
ALFERES RODRIGO, Centro, nas proximidades do número 236, eis que o mesmo foi fechado 
por morador daquela Rua o que esta causando transtorno em dias chuvosos, pois há acumulo 
de água em virtude do mesmo estar fechado, pede-se então que seja reaberto para o 
escoamento das águas, a pedido dos moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0013/010/09, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria de Obras que execute trabalhos de recapeamento asfáltico na Polidoro Albuquerque 
trecho compreendido entre a Escola CAIC e o bairro Floresta, pois se encontra em péssimas 
condições de trafegabilidade, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos 
do calçamento ou asfaltamento da Rua Gabriel Prompt no bairro Medianeira. Solicitação dos 
moradores, para que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Humberto Campos no bairro Princesa, pois se encontra em péssimas 
condições de trafegabilidade. Solicitação dos moradores, para que determine a Secretária de 
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Obras que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua Selbach no bairro 
Cantares, pois se trata de um corredor de ônibus e beneficiaria muito a população que reside no 
referido bairro, para que determine a Secretária de obras que execute trabalhos de colocação 
de uma grade de segurança  em uma boca de lobo localizada na Rua La Salle em frente ao n° 
23 no bairro Boa Vista, para que determine a Secretária de obras que execute trabalhos de 
recapeamento asfáltico da Rua Cassal Brum no bairro São Pedro que se encontra com diversos 
buracos, pois e passagem de diversos caminhões e carretas, por estar em péssimas condições 
de trafegabilidade pode ocasionar acidentes o que acarretaria problemas mais sérios já que há 
várias crianças que brincam nesta área sendo que a referida rua não possui sequer passeio 
público, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0014/011/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que sejam removidos os canteiros Centrais que foram construídos na Avenida Flores 
da Cunha nas proximidades da Empresa Água e Luz, em virtude do mesmo ser importante 
alternativa de retirar o fluxo de veículos da Avenida Flores da Cunha para a Avenida Marechal 
Floriano, bem como no Posto Centro pois  as empresas localizadas naquela quadra sentem-se 
prejudicadas com a infra-estrutura realizada, pois inviabilizou o retorno naquela quadra. Sugere 
o proponente que nestes dois locais sejam construídas rotatórias as darão condições para que 
o trânsito flua melhor, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0015/012/09, solicitando ao executivo 
municipal para que determine ao setor competente que seja refeito o quebra-molas localizado 
na rua Minas gerais, nas proximidades do nº 123, bairro Oriental, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
016/013/08, Encaminhando solicitação ao Executivo para que determine ao setor competente 
que seja asfaltado também o lado direito da Rua Ceará, com inicio na Avenida Flores da Cunha 
até a esquina com a Rua Mato Grosso, e, desta, até a Rua Silva Jardim, pois são vias de 
trânsito intenso de veículos em ambas as direções e até hoje não entendemos as razões que 
levaram a antiga administração a realizar melhorias (pavimentação asfáltica) em apenas um 
lado das citadas ruas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0017/014/09, Solicita com urgência para 
que o Executivo Municipal disponibilize  um disque emergência 0800 no plantão da Área da 
Saúde, Solicita com urgência, para que o Executivo Municipal, elabore uma proposta de acordo 
para a aquisição da área para as instalações da Aurora Alimentos, Solicita para que o Executivo 
Municipal e a Secretaria da Fazenda que cumpram a Lei n°. 5278/99 que obriga as agências 
bancárias, no âmbito do município, a disponibilizar aos usuários, pessoal suficiente no setor de 
Caixas, para que o atendimento seja efetivado em tempo que determina a presente lei, 
Vereador Leandro Adams – PT; 0018/015/09, solicitando ao executivo que determine a 
secretaria de obras que faça o conserto da boca de lobo na rua 15 de novembro esquina com a 
rua Tamandaré, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0019/016/09, solicitando ao executivo que 
determine a secretaria de obras que faça a pavimentação asfáltica na rua Osvaldo Cruz, bairro 
Oriental, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0020/017/09, solicitando ao executivo que determine 
a secretaria de planejamento e urbanismo que faça estudos de melhorias de trafego na avenida 
Flores da Cunhas em frente ao supermercado economia da Borguetti, bairro laranjal, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0021/018/09, solicitando ao executivo que determine a secretaria de 
planejamento e urbanismo que faça analise para construção de uma rotatória na Avenida Flores 
da Cunha com esquina rua Mercedes Luz e a rua presidente João Goulart, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0022/019/09, realizar pequenas reformas para deficientes físicos nas calçadas 
da Avenida Flores da Cunha, Vereador De Loreno – PP; 0023/020/09, Solicitando ao Prefeito 
Municipal a não alteração do plano de trabalho no que se refere à execução da pavimentação 
com paralelepípedos das seguintes ruas: Rua Siqueira Campos (trecho entre as Ruas Anchieta 
e Félix Guerra), Rua Félix Guerra (trecho entre as Ruas Siqueira Campos e Iracema) e da Rua 
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Epitácio Pessoa (1º trecho entre as Ruas Parecis e Dr. Otávio Rocha e 2º trecho entre a Rua 
Tamoio e o seu fim), referente à Emenda Parlamentar de R$ 295.300,00 do Deputado Federal 
Cláudio Diaz, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0024/021/09, Solicitando ao Prefeito Municipal o 
estudo da viabilidade de efetivar a reclassificação funcional no Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município, alterando os padrões 01 e 02 para o padrão 03, extinguindo assim os dois primeiros 
padrões. Justifica-se tal solicitação pelo achatamento salarial verificado nos padrões 01 e 02, 
bem como pelo reduzido número de servidores atualmente nesta classificação, a quem seria 
permitido a equiparação salarial ao piso mínimo nacional. Não obstante, reiteramos que tal 
procedimento já foi anteriormente efetivado, de acordo com a Lei Municipal 5.242/98, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 0025/022/09, Solicitando ao Prefeito Municipal a não alteração do plano 
de trabalho no que se refere à execução do capeamento asfáltico da Rua Ipiranga, trecho entre 
Avenida São Bento e Rua Padre Gusmão, referente à Emenda Parlamentar de R$ 100.000,00 
do Deputado Ruy Pauletti, Vereador Gilnei Jarré  – PSDB; 0026/023/09, Solicita com urgência 
para que a Secretaria de Obras realize patrolamento, cascalhamento, em partes da extensão da 
Avenida Pátria, localizada no Bairro Brandina. Solicitação dos motoristas e moradores e 
pedestres, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; agradeço a atenção dos senhores para as 
primeiras indicações desta 15ª legislatura; leitura dos requerimentos: 0027/001/09, A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do 
Senhor Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  
para que seja efetuada a troca das lâmpadas fracas, por lâmpadas mais potentes  na Rua 
Xavantes cruzamento com a Rua Tamoios, localizadas no Bairro Conceição/São Jorge.  
Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança 
dos moradores, pedestres destas localidades. Solicitação dos moradores; Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 0028/002/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que 
após lido e aprovado em plenário, seja enviado oficio ao Senhor Diretor do Departamento 
Municipal de Trânsito, para que estude com urgência a possibilidade da volta do antigo itinerário 
das linhas de ônibus, é grande a reclamação por parte da população principalmente das 
pessoas que trabalham nos finais de semana ou a noite que tem que percorrer uma distância 
grande para usar deste serviço, além do terminal não oferecer nenhuma segurança para a 
comunidade. Com a volta do antigo itinerário facilitaria muito para os usuários pois aumentaria a 
sua segurança e reduziria a trajeto a ser percorrido, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0029/003/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário, para que  a mesa diretora desta casa estude a possibilidade da aquisição de 
computadores notebock para uso em plenário durante as reuniões, JUSTIFICATIVA: Esta 
medida trará mais agilidade aos trabalhos das reuniões evitando o desperdício de impressos, e 
gerando economia para esta Casa que reduzira em muito o gasto com papel, toner cartuchos 
de tinta. Além de estarmos contribuindo de um modo geral para meio ambiente poluindo menos 
e preservando nossos recursos naturais que somos sabedores que a cada dia se tornam mais 
escassos, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0030/004/09, 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 Excelentíssimo Presidente da República, 
Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro da Previdência Social, ao Excelentíssimo 
Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos 
Líderes de Bancada no Senado e na Câmara Federal, reiterando manifestação de total apoio 
desta Casa ao FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO, solicitando esforços no sentido de aprovar 
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o Projeto de Lei nº 58/2003, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) que prevê que 
aposentados e pensionistas terão um Índice de Correção Previdenciária (ICP) que servirá como 
equiparador do valor dos benefícios, evitando as perdas geradas pela adoção de percentuais 
diferentes para o reajuste de aposentadorias e pensões, como ocorre atualmente. O fator 
previdenciários fez com que os aposentados fossem divididos em duas categorias, ocorrendo 
uma injustiça muito grande com aqueles que contribuíram com a previdência descontando 
valores proporcionais a mais de dois salários mínimos. JUSTIÇA, é o nome que se dá a esta 
equiparação de valores proposta com o projeto do Senador Paulo Paim, por isso vimos mais 
uma vez solicitar empenho por parte de todas as lideranças no sentido de aprovar o referido 
projeto, que beneficia uma grande parcela da população brasileira, que no inicio de sua 
aposentadoria recebia, como exemplo, sete salários mínimos e atualmente recebe menos de 
dois salários, esta situação é visivelmente cruel e desumana com quem contribuiu com a 
previdência por toda uma vida de trabalho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0031/005/09, 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 
Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Excelentíssimo 
Ministro da Fazenda, Senhor Guido Mantega, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, 
ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Banco Central, 
Senhor Henrique de Campos Meirelles, solicitando providências no sentido de buscar soluções 
que proporcionem a queda de juros que tiveram uma forte elevação com a divulgação de que a 
economia mundial está em crise. Sabemos dos esforços do governo federal para tentar 
equilibrar a economia, afastando o Brasil da crise mundial. Devermos certamente elogiar o fato 
de que providencias foram tomadas de imediato, como a redução do IPI dos veículos em geral, 
mas os juros de transações bancárias, contratos, cheque especial estão aumentando 
consideravelmente e quem está pagando esta “conta” é o consumidor brasileiro, principalmente 
com relação aos juros do cheque especial, pois, conforme publicado no site da Folha On line, 
no dia 23 de dezembro de 2008, onde o título da matéria diz que “Juros do cheque especial 
atingem maior nível em cinco anos”, os juros estão subindo apesar de se observar uma 
continuidade de crescimento no crédito.Se “precisamos remar na mesma direção”, como disse 
o Presidente Lula em seu pronunciamento na TV em rede nacional, “para vencermos as 
turbulências e continuarmos na rota do crescimento”, acreditamos que nós como homens 
públicos devemos nos preocupar em oferecer a população condições mínimas para isso 
acontecer, e como precisamos estimular o consumo para que não haja recessão, precisamos 
nos preocupar também em baixar os juros, pois a elevação dos mesmos de forma tão imediata 
ao anuncio da crise mundial, retraiu o consumidor, que ainda está com medo de adquirir 
financiamentos e dividas a longo prazo.Todos temos consciência da importância do consumo 
para a cadeia produtiva, é uma das formas mais eficientes de se evitar os efeitos da crise, mas 
assim como se estimula o crédito, é necessário que também as instituições financeiras façam a 
sua parte, baixando juros, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0032/006/09, Os Vereadores abaixo 
subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa 
Diretora desta Casa providencie, com a máxima urgência possível à revogação da Resolução 
nº 300/08, que dispõe sobre a revogação do Parágrafo Único do art. 112 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Carazinho, Resolução n° 257/03 e acréscimo dos § 1° e 2° que diz que 
as moções de apelação, protesto, repúdio, bem como as encaminhadas a órgãos da 
administração pública direta e indireta serão lidas e incluídas na ordem do dia da mesma 
reunião e que as demais moções serão encaminhadas diretamente pelo gabinete dos 
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Vereadores, sendo que deverá ser entregue à Mesa Diretora 01 (uma) cópia da moção para 
registro nos arquivos da casa, voltando assim, a prevalecer o que dizia o art. 112 e o parágrafo 
único antes da aprovação e promulgação desta resolução, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0033/007/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado 
em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, A Companhia de Água e Esgoto (CORSAN), 
solicitando que seja trocado toda a canalização da Rua Alexandre da Motta até a esquina da 
Rua Farrapos, pois seguidamente estouram canos e assim conseqüentemente se perde água e 
ainda acarreta cada  vez mais gastos e  prejuízos  para a própria CORSAN. Temos a certeza de 
que em breve os moradores da referida rua poderão contar com uma canalização nova e 
adequada terminando com os inconvenientes e desperdícios de água, Vereador Erlei Antonio 
Vieira – PSDB; 0034/008/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, para que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. Mário Rache Freitas, 
Diretor-Presidente da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, solicitando 
viabilizar a ampliação da rede de água da Rua Andrades Neves e proximidades, localizado no 
Bairro Glória,  no município de Carazinho. Reitera-se tal manifestação pela presença 
atualmente de cerca de 50 famílias habitantes, que possuem rede elétrica e infra-estrutura nas 
ruas, sendo que, devido à inexistência da rede de água estão vivendo em situação precária. 
Salienta-se também que há autorização formalizada do proprietário da área para instalação da 
rede de água, bem como a concordância da Prefeitura evidenciada no Contrato de Concessão 
(Cláusula Segunda, item três e 4). Os documentos supra citados seguem anexos, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; moções: A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício para a Câmara dos Deputados, 
parabenizando, o Exmo. Sr. Deputado Osvaldo Biolchi – PMDB/RS,  pela sua posse e retorno a 
Câmara, realizada no dia 06 de janeiro de 2009 na Câmara dos Deputados em Brasília no 
Distrito Federal. Nossa homenagem e o reconhecimento a quem dinamiza e impulsiona o 
desenvolvimento, nacional, regional e local. Sendo o seu reconhecimento à sua competência, 
habilidade política e, principalmente, a ética que imprime às suas ações em prol a saúde, ao 
crédito educativo e a Lei de Recuperação das empresas, onde pretende realizar algumas 
modificações visando beneficiar principalmente as micro e pequenas, submetendo à 
recuperação dos créditos tributários, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja 
encaminhado ofício a Brigada Militar de Carazinho parabenizando o efetivo da  Brigada Militar 
de Carazinho através do Tenente Coronel Aderli Maximino Dal Bosco Comandante do 38º 
Batalhão da Brigada Militar e o Capitão Emerson Ubirajara de Souza extensivo aos seus 
subordinados , pela eficiência e rapidez que agiram  na captura dos seis  apenados que 
efetuaram fuga do presídio Estadual de Carazinho, na tarde de ontem dia 06.01.09, o efetivo 
empregado na operação de captura dos apenados mostrou-se  qualificado e eficaz. Esta atitude 
vem de encontro aos anseios da comunidade que sempre clama por segurança, e com estas 
atitudes nos sentimos mais seguros pois temos policias bem preparados para atuarem em prol 
de nossa segurança. Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal 
de Carazinho, pelo excelente trabalho realizado; Vereador Elbio Esteve – PSDB; O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício o administrador do Presídio Estadual de Carazinho Luis Godinho e 
seus agentes penitenciários, parabenizando pela agilidade e eficiência na colaboração com a 
Brigada Militar, que culminou frustrando a fuga dos detentos. Esta atitude vem de encontro aos 
anseios da comunidade que sempre clama por segurança, nos sentimos mais tranqüilos sendo 
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sabedores que temos profissionais experientes e capacitados no cumprimento de seus deveres. 
Recebam desta forma, os cumprimentos do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pelo 
excelente trabalho realizado, Vereador Elbio Esteve – PSDB; Vereador Gilnei Jarré; questão 
de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; solicito que as moções sejam retiradas pelos 
autores devido, até a gente entende, nós vereadores que retornamos a casa, que nós temos 
uma resolução, a 300/08 que não permite parabenizar, então solicito que retire e que nem entre 
em pauta para votação; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em discussão a 
solicitação do Vereador Gilnei Jarré; Vereador Elbio Esteve; eu retiro as minhas moções; 
Vereadora Sandra Citolin; eu também retiro; Presidente Vereador Leandro Adams; estão 
prejudicadas as moções; passamos agora para o intervalo regimental de 10 minutos, questão 
de ordem; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que 
fosse suprimido o intervalo regimental e nós fossemos imediatamente para a ordem do dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em discussão o requerimento verbal do 
Vereador Paulino de Moura, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos; agora passamos ao grande expediente, convido o Vereador Paulino de Moura para fazer 
uso da palavra, nobre vereador, o nosso regimento ele fala em nove minutos, mas houve uma 
reunião de lideres e se for possível que seja concluído em 5 minutos; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, ao Diário da 
manhã, a Simone aqui presente, a Ana representando a rádio Gazeta, a comunidade de 
Carazinho, excelentíssimo presidente desse poder legislativo Vereador Leandro Adams, eu 
quero aqui deixar registrado a minha posição relacionada ao vosso mandato, relacionada ao 
comando dessa casa, eu quero deixar claro a vossa excelência e já o deixei no seu gabinete, 
que eu vou estar parceiro, vou estar ao lado da sua administração, porque eu como um cristão, 
um homem que teme a Deus, ele não pode pregar uma coisa e fazer outra, então eu quero 
desejar a vossa excelência um bom trabalho no comando dessa casa, eu estarei sim cobrando 
o que eu entendo que tem que se cobrar, mas eu quero deixar claro que eu vou ser parceiro da 
sua administração, e procurarei fazer todo o possível, toda minha experiência como três 
mandatos e meio nesse poder legislativo para que a vossa excelência tenha um êxito profundo, 
até porque aqui esta, ou estava seu filho, o qual eu tenho uma admiração muito grande por ele, 
e eu acho que a amizade ela não pode ser colocada fora perante algumas posições que nós 
possamos tomar como legisladores, então quero deixar claro isso, parabenizar a coragem, o 
desprendimento do Vereador Cláudio Santos, por estar aqui, porque aqui hoje aqui você é um 
ex-vereador, mas esta aqui como cidadão de Carazinho, e muito tu fizeste por essa sociedade, 
muito tu fez por essa comunidade, então aqui o meu registro de que você continue sendo o 
mesmo Cláudio, buscando alternativas para a comunidade, buscando as coisas para o povo de 
Carazinho, porque a prova viva esta na sua frente, sai de um mandato em tese derrotado, e 
volto delegado pelo povo, também esta chegando aqui o Vereador Adroaldo De Carli, o 
suplente de Vereador Marcos Soares do PTB, João Batista, as pessoas que nos dão a honra de 
estar na casa do povo, eu fiz muitas reflexões nesses últimos dias passados, em oração, em 
reflexão, e eu entendo que eu tenho que ser o diferencial nessa câmara de vereadores, não 
quero que você se ofenda, mas o diferencial é José, José na bíblia sagrada ele é o diferencial, e 
eu quero ser esse diferencial, mas quero estar ao lado dos colegas vereadores, para que 
possamos fazer deste mandato um mandato realmente voltado para a sociedade, para o povo 
carazinhense, não que os demais mandatos não o foram, mas esse  a população ela deu um 



 8 

recado para todos nós homens públicos, e ela disse o que ela quer de nós, e o que ela não 
quer, então isso me fez fazer algumas reflexões, mas não quer dizer com isso que eu vou me 
calar perante as injustiças, perante as difamações, perante as calunias, eu vou estar sim atento 
a isso, mas vou procurar fazer esse mandato, um mandato de paz, um mandato de harmonia, 
um mandato de convergência, porque nós entendemos que nós precisamos muito estar em paz 
conosco mesmo, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum, para encerrar senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, comunidade presente, nós estamos 
ai numa luta ferrenha, e eu sei Vereador Erlei Antonio Vieira, que essa luta é uma luta sua, mas 
ela não pode ser uma luta do Vereador Paulino de Moura, ela tem que ser uma luta da 
comunidade constituída em todos os seus poderes, que é a construção de uma fazenda para 
dependentes químicos no nosso município, no dia 14 nós estaremos  fazendo uma reunião aqui 
neste plenário, onde nós vamos elaborar uma comissão de pessoas constituídas pela 
sociedade, para que nós possamos fazer o encaminhamento para o Frei Ranz em 
Guaratinguetá, estarão aqui em fevereiro para fazer aqui em Carazinho uma extensão da 
fazenda esperança, nós temos hoje um numero assustador e o Erlei sabe disso, de pessoas 
com dependência química, com pessoas com necessidades, precisam ser tratados, e eu só 
vejo uma forma e tenho dito isso, sistematicamente o Vereador Cláudio Santos é testemunha 
disso, que muito lutou por isso, se você não tratar o ser humano como ser humano não adianta 
você buscar recuperação dele porque não consegue se recuperar, se você não der dignidade, 
honradez e condições de vida para que ele sobreviva, então eu espero que esse poder 
legislativo entenda isso, a partir do dia 14, Presidente Vereador Leandro Adams, vai ser 
delegado poderes a vossa excelência, e o Vereador Paulino de Moura vai sair de cena como 
mentor dessa fazenda e vai ser um colaborador, porque se a câmara não se envolver nisso, 
não tem como sair essa fazenda, então a câmara vai ser constituída para isso, o poder 
executivo, a associação comercial, ACDL, estive hoje com o promotor Denílson Belegante, ele 
se apaixonou pela idéia, porque é uma idéia que não é minha, a partir do dia 14 vai ser uma 
idéia que é da comunidade, que é da sociedade, que Deus abençoe o seu mandato, procure 
em cima dos erros buscar o acerto, e dos acertos não cometer erros e eu estou ao seu lado 
para ajudá-lo a administrar o poder legislativo, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams;  muito obrigado Vereador Alemão, convido o Vereador Eugenio Grandó para fazer uso 
da palavra; Vereador Eugenio Grandó; boa noite senhor presidente, boa noite demais 
membros da mesa e boa noite Carazinho, quero dizer para vocês que estou emocionado, estou 
emocionado porque sonhei estar aqui, muito lutei, é um desejo desde criança que eu tenho, 
hoje não preparei nada, só quero reafirmar diante da casa cheia, que eu não estou aqui de 
passagem, eu vim para trabalhar, eu sou empregado de cada um de vocês que esta me 
assistindo hoje, e quero dizer aos meus nobres colegas que o nosso sucesso é o sucesso de 
Carazinho, por isso acho que todos tem que procurar trabalhar como diz o presidente, quem 
votou em mim, votou no Grandó, sabe o jeito que o Grandó é, quem votou no Vereador Paulino 
de Moura, conhece o Vereador Paulino de Moura, admira o Vereador Paulino de Moura e votou 
no Vereador Paulino de Moura, do jeito que ele é, a gente tem que encontrar um jeito de 
conviver e achar o melhor pela nossa comunidade, achar o melhor por Carazinho, eu quero 
dizer que quero levar sempre essa emoção da primeira vez junto comigo, e reafirmar meu 
compromisso que é com vocês e com mais ninguém, eu quero trabalhar por Carazinho, eu 
quero se Deus quiser criar meus filhos nesta cidade, e ver uma cidade melhor e mais próxima 
para todos, eu desejo que a gente trabalhe em paz, que a gente convirja, e que a gente ache as 
soluções para os problemas históricos do nosso município, é o meu desejo, e quero levar essa 



 9 

chama da primeira vez dentro do meu peito porque eu tenho fé no meu apego, eu sei porque eu 
estou aqui, eu sei onde quero chegar, e sei a vontade que eu tenho de trabalhar por vocês, e 
fazer um Carazinho melhor, muito obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; convido o senhor Vereador Felipe Sálvia para fazer uso da palavra; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do 
povo na noite de hoje, em especial a imprensa, ouvindo atentamente os vereadores que me 
antecederam, e o Vereador Cláudio Santos é testemunha quando eu disse,  ex-Vereador 
Cláudio Santos, meu amigo vereador, quando eu disse na reunião de término de ano, João 
Batista estava junto, que quando se termina um mandato é doido, é ruim terminar um mandato 
porque as pessoas que a gente conviveu por quatro, oito anos, às vezes saem e eu tenho sorte 
de ter ficado por vários mandatos, mas é doído, dói quando se termina um mandato, hoje nós 
estamos iniciando um mandato e eu vejo o Vereador Paulino de Moura discursar, vi o Vereador 
Eugenio Grandó e gostei muito do teu discurso Vereador Eugenio Grandó, é assim mesmo que 
nós temos que trabalhar, eu quero cumprimentar ao Vereador Gilnei Jarré, Vereador Erlei 
Antonio Vieira, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Elbio Esteve, Vereador Rudinei Brombilla, 
Vereador De Loreno e o Vereador Paulino de Moura, e também a todos os assessores, tem 
assessores que eu não conheço, dizer que realmente o Vereador Eugenio Grandó tem razão, 
temos que trabalhar pela comunidade, e tem razão também o Vereador Paulino de Moura, a 
comunidade deu o recado agora, nos deu um recado bem claro, nós temos que trabalhar, isso, 
temos que trabalhar pela comunidade com garra e todo mundo junto, brigar nós vamos brigar, 
aqui é uma casa de discussões, esse parlamento nós discutimos, e seu Silveira sabe disso, 
nosso 11º vereador, nunca falta reunião nesta casa, brigar faz parte, divergir de idéias, isso faz 
parte, agora nós temos que discutir e achar um caminho que seja bom para nossa comunidade, 
dizer também senhores vereadores que entrei com vários trabalhos esta noite, e eu tenho 
batido, senhores vereadores, na tecla que é dos aposentados, hoje o aposentado, ele se 
aposenta, se aposenta com sete, oito mínimos, e com o tempo vai defasando porque o aumento 
do  nosso aposentado não acompanha o aumento do salário mínimo, ele é diferente, e com isso 
a pessoa se aposenta com sete mínimos, passa dez anos e esta com dois mínimos, isso dói, 
uma pessoa que trabalha, trabalhou a vida inteira, se aposenta com sete mínimos, depois ele 
vê no final de sua vida, quando ele mais precisa, comprar medicamentos, o aposentado, o velho 
é doente, a pessoa fica doente, e gasta com medicamento, senhores vereadores, rapidamente 
eu vou pincelar sobre o requerimento sobre juros, os bancos hoje estão matando os 
consumidores, hoje o serviço de bancos, eu vi hoje no meu holerite, que eu tirei o extrato no 
banco, eu vi uma taxa que se chama, taxa por pacote, dez reais, é um pacote Erlei, pacote de 
que? Eu não comprei pacote nenhum lá no banco, eu tenho cheque especial, mas é uma taxa 
que eu nunca tinha visto, e o cheque especial quem ocupar esta morto, porque esta quase 
10%, então eu vejo o governo fazer tanta coisa, como o IPI que baixou para carros, e esta 
tentando fazer, mas tem que fazer é baixar o juro gente, porque se não baixar os juros o povo 
vai cada vez sofrer mais, no mais pessoal, senhores vereadores, dizer que vamos fazer, vamos 
iniciar, eu sei que nós estamos iniciando um mandato e às vezes o vereador ele se assusta o 
novo, ele começa meio assustado, mas isso faz parte gente, quando eu falei para a Vereadora 
Sandra Citolin sobre as moções, eu dizia para o Vereador Gilnei Jarré, as moções tem que 
voltar a passar pelo plenário senhor presidente, porque não é justo que nós tenhamos que 
mandar uma moção para o deputado Biolchi que assumiu hoje uma cadeira no congresso, tem 
que mandar do gabinete, tenha que mandar uma moção, por exemplo, para uma pessoa que 
ganhou uma maratona em Porto Alegre, tem que mandar pelo gabinete, quando na verdade a 
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moção perde o valor, ela perde o valor se não for aprovada por toda a câmara, toda a cidade, 
por isso senhores vereadores, eu espero, senhor presidente, que apóiem a minha iniciativa de 
as moções voltarem a ser votadas no plenário, e lidas no plenário, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; convido o senhor Vereador De Loreno para fazer uso da palavra; 
Vereador De Loreno; boa noite a todos, boa noite excelentíssimo senhor Vereador Leandro 
Adams, presidente dessa casa, nobres colegas vereadores, eu quero dizer que não vai ser 
muito longo meu discurso, mas que a gente veio para trabalhar e nada na vida é por acaso, e 
eu esse dia 1º tive uma lição, foram lá e tentaram assaltar nós, e a gente viu que a gente esta 
protegido, graças a Deus, meu pai ali que esta presente, protegeu nós, e não aconteceu nada, 
então eu quero dizer que política aconteceu até o dia cinco de outubro, eu vim para cá e 
acredito que todos vieram para cá para defender os interesses da comunidade, e agora nós 
somos vereadores de todos, não só de quem votou em nós, e o que precisar de mim vou estar 
à disposição, vou continuar sendo o mesmo de sempre, e conto com o apoio de todos e peço 
que a população ajude nós a governar, ajude o prefeito Aylton, ajude  o vice, Capitânio, e nós 
vamos estar à disposição a hora que precisar, cumprimento também à imprensa escrita e falada 
que esta aqui, e quero dizer que estou as ordens, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; convido a senhora Vereadora Sandra Citolin para fazer uso da palavra; 
Vereadora Sandra Citolin; quero cumprimentar o senhor Presidente Vereador Leandro Adams, 
aos demais colegas vereadores que aqui se encontram, as colegas professoras que vieram 
prestigiar a volta de uma educadora nesta casa, a imprensa, ao clube atlético de Carazinho que 
se faz presente com os seus meninos, ao hospital que se faz presente, ao bairro Brandina que 
também se faz presente até em função dos vetos que nós vamos discutir hoje e principalmente 
além de todos os que aqui comparecem quero fazer um agradecimento especial pela presença 
de todas as mulheres que estão aqui, para que seja, talvez, a partir de hoje, uma presença 
constante a partir das segundas – feiras, que um dos nossos programas de segunda-feira a 
noite seja comparecermos a câmara de vereadores, para que nós possamos ouvir, conhecer, 
discutir, sugerir propostas com os vereadores, como o Vereador Felipe Sálvia disse os 
vereadores que foram eleitos pela primeira vez, hoje a nossa primeira sessão, a gente 
realmente se encontra nervoso, emocionado, mas a emoção maior é a grande responsabilidade 
que os senhores colocaram em nós de defender os interesses e o direito de cada um dos 
senhores, então a gente quer agradecer imensamente essa confiança e dizer que esta casa, 
que todos esses vereadores estão com as portas abertas até porque a câmara esta em 
reformas e nós estamos trabalhando realmente de forma holística, aberta para todos, então que 
os senhores sintam-se sempre convidados e acolhidos para estarem conosco definindo, 
ajudando a dirigir e contribuindo para o crescimento de nossa cidade, é isto que nós esperamos 
da nossa pratica, da nossa postura aqui, quero fazer um cumprimento especial ao Romano 
Guerra, presidente do PMDB, ao meu diretor, diretor da minha escola, professor Jones e não 
poderia deixar de fazer um cumprimento especial a minha família que esta aqui me 
acompanhando e que o trato feito era, saímos juntos para a campanha, vamos juntos para a 
câmara, eles estão ali, não com nepotismo, mas sentados acompanhando, então eu quero dizer 
aos senhores e as senhoras, que foi longa a leitura de hoje, talvez a gente encontre uma forma 
de fazer essa leitura diferente, como eu disse é minha primeira vez como secretaria, o Cláudio 
já era tarimbado, porque eu assistia, Cláudio, as sessões e o Cláudio dominava tudo, então a 
gente também se dá esse tempo de aprender, mas a gente aprende rápido, todos os assuntos 
aqui são interessantes, os senhores se colocaram atentos, isso é muito importante, porque às 
vezes a comunidade pensa que o vereador não esta trabalhando, que o vereador não esta 
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dedicado ao seu bairro ou ao bairro onde ele tem uma certa acolhida e a gente vê que é bem 
diferente, durante essa semana eu quero agradecer muitíssimo aos funcionários da câmara de 
vereadores e agradecer muitíssimo aos assessores de todos os vereadores que nos 
conduziram claramente assim pela mão, nas coisas que a gente não sabia, nas duvidas que a 
gente tinha, e que isso é muito bom, isso demonstra uma postura diferente, demonstra 
seriedade e demonstra um compromisso, obrigado então, e sintam-se sempre acolhidos para 
estar aqui as seis e quarenta e cinco de segunda-feira; Presidente Vereador Leandro Adams; 
convido o senhor Vereador Gilnei Jarré para fazer uso da palavra; Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, queremos em nome da nossa bancada do 
PSDB fazer uma saudação especial a toda população que nos assiste, saudar também os 
funcionários dessa casa alguns retornam, alguns são novos, também saudar aqueles ex-
funcionários que nos prestigiam, nossos ex-colegas vereadores também é uma satisfação vê-
los presente nessa primeira sessão, nessa segunda sessão nessa casa, não podemos deixar 
de registrar alguns trabalhos que fizemos, são trabalhos que foram realizados em fim de 
mandato do ano passado, onde juntamente com os nossos parlamentares federais batalhamos 
alguns recursos para a infra-estrutura do nosso município, tivemos êxito com o deputado Rui 
Pauletti onde nos encaminhou através de emenda parlamentar cem mil reais para Carazinho, 
nesse momento fizemos algumas sugestões ao prefeito municipal onde fomos agraciados, 
acatados com a nossa sugestão, e foi realizado um plano de trabalho no nosso município, então 
nós estamos pedindo ao prefeito municipal que assumiu esse ano, para que não altere e que 
cumpra e execute esse plano de trabalho, também tivemos êxito numa batalha com o deputado 
Cláudio Diaz, onde nos remeteu para Carazinho duzentos e noventa e cinco mil e trezentos 
reais, onde também será distribuído em infra-estrutura do nosso município, fizemos o mesmo 
apelo ao prefeito para que não altere o plano de trabalho feito pelo ex-prefeito Alexandre 
Goellner, também entramos com um requerimento para a Corsan, onde não estivemos somente 
em campanha nesse local, acredito que muitos de nós estiveram lá, e sugiro com que retornem 
naquele local, aquele local precisa e tem uma grande necessidade de uma ajuda nossa, um dos 
locais, esse local se chama baixada do CAIC, rua Andrades Neves  e suas proximidades, onde 
esse pessoal nós batalhamos junto com a eletrocar e conseguimos colocar energia elétrica, e 
quero fazer um registro, eu escutei que o João Batista esta presente, parabéns ao Vereador 
João Batista, suplente de vereador, perdão, que batalhou junto conosco em colocar iluminação 
para aquela população, são mais ou menos 50 pessoas, que hoje tem luz e não tem água, 
acredito e vocês devem entender também que isso é um ato desumano, então estamos fazendo 
um apelo a Corsan, onde nosso gerente de Carazinho o Hermógenes já fez esse 
encaminhamento e nós estamos reforçando que isso se realize, e um dos trabalhos que a gente 
também realizou, 4º trabalho e ultimo que acredito que seja um trabalho bem relevante, 
relacionado aos funcionários públicos que possuem o padrão um e padrão dois do município, 
são os padrões menores que são completamente achatados comparados com o piso mínimo 
nacional, então nós estamos fazendo uma sugestão ao prefeito municipal com que ele estude e 
tente efetivar uma reclassificação, reclassificação essa que em 98 através da lei 5.242 o 
prefeito Aylton Magalhães já fez essa reclassificação, é claro que foi uma reclassificação 
complexa e nós estamos só pedindo com que atuem em cima dos padrões,  que passe o 
padrão um e o dois para o três, e que automaticamente o padrão um e o dois deixem de existir; 
Vereador Paulino de Moura; concede um aparte colega vereador; Vereador Gilnei Jarré; à 
vontade vereador; Vereador Paulino de Moura; até para contribuir com vossa excelência, e 
gostaria de pedir que a vossa excelência deixasse eu assinar junto essa indicação, porque eu 



 12 

entendo que essas pessoas elas estão sendo prejudicadas, porque muitas delas não estão 
alcançando nem o mínimo que elas deveriam receber, então a reclassificação que foi feita elas 
não conseguiram ser atingidas, então que o prefeito Aylton e o  líder de governo, o Vereador 
Rudinei Brombilla, leve essa sua solicitação e que ela possa se desenvolver porque são cento e 
trinta pessoas, mais oitenta, são duzentas e dez pessoas que iriam para o padrão três, e se 
equiparariam a todos e todos receberiam igual, porque as pessoas exercem as funções, elas 
têm aptidão para isso, então eu parabenizo a vossa excelência, disse que deixaria esse 
trabalho feito pela vossa excelência, Porque foi vindo de um governo que não conseguiu fazer, 
mas não porque não quis, porque não deu o tempo adequado, então parabéns, eu quero ser 
solicito a essa sua indicação, e não vamos deixar ela parar, vamos ao instrumento líder do 
governo para que o prefeito nos receba lá e nós possamos levar isso para frente, obrigado; 
Vereador Gilnei Jarré; obrigado Vereador Paulino de Moura, e com certeza; Vereadora 
Sandra Citolin; Vereador Gilnei Jarré eu também solicito  que eu possa assinar junto essa 
reivindicação por conhecer demasiadamente o problema que eles enfrentam ali e é real, e é 
realmente desumano; Vereador Gilnei Jarré; agradeço e deixo a disposição de todos os 
vereadores para com que assinem juntos, mostra um pouquinho mais a força e a nossa 
preocupação realmente com essa classe que esta achatada, mas para deixar registrado ainda 
Vereador Paulino de Moura, você fez bem em lembrar o ex-prefeito não conseguiu fazer isso 
devido ao período eleitoral, era um plano que estava para ser feito, somente ao período eleitoral 
não foi realizado, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, passamos 
agora para apreciação e votação dos requerimentos, convido a senhora secretaria para fazer a 
leitura do numero e autor dos requerimentos; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Rudinei 
Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; eu gostaria de solicitar aos colegas vereadores que a 
gente fizesse essa votação desses requerimentos em bloco; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador Rudinei Brombilla para a votar 
os oito requerimentos em bloco, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por todos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 01 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 02 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 03 Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; nº 08 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; são estes os requerimentos para votação; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados por unanimidade; peço que registre em ata que as moções foram 
retiradas pelos autores, projetos, peço para que a senhora secretaria proceda à leitura no 
numero, ementa e autor dos projetos bem como parecer das comissões de justiça e finanças; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; pois não; Vereador Gilnei Jarré; solicito que o projeto do Vereador Luiz Leite, seja 
votado em separado aos vetos, e os vetos que sejam colocados em votação em bloco; 
Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem vereador; Vereador Felipe Sálvia; para questão de 
ordem senhor presidente eu gostaria de pedir a retirada do projeto do Vereador Luiz Leite, do 
meu partido, visto que o projeto é inviável, inconstitucional por faltar documentação então 
gostaria de pedir retirada; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
requerimento verbal do Vereador Felipe Sálvia, não havendo vereador que queira discutir 
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colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, coloco em votação o veto em bloco, peço para a senhora secretaria que proceda a 
leitura do veto das emendas dos projetos de lei 147/08 e 148/08 bem como o parecer  da 
comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Comissão de justiça e 
finanças parecer: O presente Veto, encaminhado pelo Executivo através do Of. Nº 216/08 - 
GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM nº 007/2009.  Sala das Reuniões, 
em 08 de janeiro de 2009. Vereador Gilnei Jarré - Relator e Presidente; Vereador Eugênio 
Grandó – Secretário e Vereador Felipe Sálvia – Membro; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer do veto das emendas do projeto de lei 147/08 e 148/08, 
esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que 
queira se manifestar; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
população não estranhem que realmente é difícil, e a gente que já esta aqui tem essa 
dificuldade, então não vão pensar que o nosso presidente, a mesa, não tem a mesma 
dificuldade, então vamos ser parceiros dele para que ele possa o mais rápido possível buscar 
todo o conteúdo do processo legislativo, eu quero deixar bem claro sobre a situação do parecer 
da comissão de justiça e finanças e também do IGAM, porque a comissão de justiça ela se 
baseia em cima de uma parecer do IGAM, para que ela possa exarar o parecer dela e dizer se 
ele é inconstitucional ou constitucional, o que eu quero dizer, eu vou respeitar o parecer de 
todos os vetos, vou votar com a comissão de justiça mas no mérito, depois eu vou discutir o 
mérito do projeto, eu vou votar pela derrubada do veto, então quer dizer que eu respeito à 
comissão, ela esta exarando um parecer baseado no IGAM, mas depois nós vamos discutir o 
mérito desses projetos, da Brandina, do hospital, sim Vereador Eugenio Grandó; Vereador 
Eugenio Grandó; só para esclarecer como membro da comissão, gostaria de esclarecer que é 
pela inconstitucionalidade do veto do prefeito, e pela constitucionalidade do repasse dos 
recurso ao hospital de caridade, então na verdade estamos concordando, acho que a maioria 
vai concordar em fazer o repasse para o hospital; Vereador Paulino de Moura; obrigado 
Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; obrigado Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; eu só queria deixar claro porque senão a população vai pensar, 
bom, eles votaram por um projeto que é inconstitucional, mas ao mesmo tempo estão votando 
favorável ao projeto, então estou deixando bem claro, nós, eu vou votar pelo social, pelo que 
esses recursos vão favorecer as instituições que ora estão recebendo, obrigado; Vereador 
Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, também para justificar o parecer da 
comissão, no momento que foram feitas as emendas, em dezembro do ano passado, a 
comissão de justiça e finanças que presidia o Vereador Antonio Azir, eu e o Vereador Déio, 
demos o parecer como constitucional, não fugimos do mesmo parecer e demos 
inconstitucionalidade no veto do senhor prefeito, então isso é só para deixar claro, nós estamos 
dizendo que o veto é inconstitucional, mas a emenda era constitucional, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams;  solicito para a senhora secretária ler todos os pareceres; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; eu vou ler cada ementa com cada parecer, porque 
assim o publico fica ciente do que estamos falando. Projeto nº 148/08. Autor executivo 
municipal. Processo 2276/223/08.  Ementa: autoriza a concessão de auxílios financeiros, 
transferências e subvenções sociais no exercício de 2009, para entidades e na realização de 
eventos oficiais no município que menciona.  Ementa modificativa nº 01: altera-se o art. 1º no 
titulo “auxílios e subvenções sociais vinculados os encargos gerais do município. Função 28 
encargos especiais” incluindo a seguinte entidade, conforme emenda nº 01 a lei orçamentária 
2009. Clube atlético de Carazinho R$ 15.000,00. Parecer: O presente Veto, encaminhado pelo 



 14 

Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM 
nº 007/2009. Autoriza a concessão de auxílios financeiros, transferências e subvenções sociais 
no exercício de 2009, para entidades e na realização de eventos oficiais no município que 
menciona. Ementa modificativa nº 02: altera o valor no item auxílios financeiros e subvenções 
sociais vinculados à secretária da saúde – programa 0174 – administração da secretaria e 
fundo da saúde em sua conta – hospital de caridade de Carazinho – suplementação de 
assistência ambulatorial e hospitalar (SAI/SUS e SIH/SUS), no valor de R$ 600.000,00. O 
parecer segundo a comissão de justiça e finanças: O presente Veto, encaminhado pelo 
Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM 
nº 007/2009. Ementa modificativa nº 03: altera-se o art. 1º no titulo “auxílios financeiros e 
subvenções sociais vinculados aos encargos gerais do município. Função 28 encargos 
especiais” incluindo a seguinte entidade, conforme emenda nº 03 a lei orçamentária 2009. 
Associação de moradores do bairro Brandina, R$ 15.000,00. O parecer segundo a comissão de 
justiça e finanças: O presente Veto, encaminhado pelo Executivo através do Of. Nº 216/08 - 
GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM nº 007/2009. emenda modificativa 
nº 06: alteram-se os art. 1º no titulo”auxílios financeiros e subvenções sociais vinculados aos 
encargos gerais do município. Função 28 encargos especiais” incluindo a seguinte entidade, 
conforme emenda nº 06 à lei orçamentária 2009. OAB – ordem dos advogados do Brasil – 
subseção Carazinho, R$ 50.000,00. O parecer segundo a comissão de justiça e finanças: O 
presente Veto, encaminhado pelo Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é 
INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM nº 007/2009. projeto de lei nº 147/08. autor: 
executivo municipal. Processo 2275/222/08. Ementa: estima receita e autoriza despesa do 
município de Carazinho para o exercício de 2009. Emenda a lei orçamentária 2009 nº 01: fica 
incluído o clube atlético de Carazinho para receber auxilio financeiro e acrescenta valores no 
custo previsto da lei orçamentária 2009; indicação do Vereador Vilson Paese - PDT. O parecer 
segundo a comissão de justiça e finanças: O presente Veto, encaminhado pelo Executivo 
através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM nº 
007/2009. Emenda modificativa nº 02: art. 1º reduz o valor de reserva de contingência no item 
elemento de despesa no valor de R$ 300.000,00; art. 2º aumenta o valor de subvenção ao HCC 
no item elemento da despesa subvenções sociais no valor de R$ 300.000,00. Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB. O parecer segundo a comissão de justiça e finanças: O presente 
Veto, encaminhado pelo Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, 
conforme Informação IGAM nº 007/2009. Emenda a lei orçamentária nº 03: fica incluída a 
associação de moradores do bairro Brandina de Carazinho para receber auxilio financeiro e 
acrescenta valores no custo previsto da lei orçamentária de 2009. Vereador Paulino de Moura – 
PTB. O parecer segundo a comissão de justiça e finanças: O presente Veto, encaminhado pelo 
Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, conforme Informação IGAM 
nº 007/2009. Emenda a lei orçamentária nº 06: fica incluída a OAB – Subseção Carazinho para 
receber auxilio financeiro e acrescenta valores no custo previsto da lei orçamentária de 2009. 
Vereador Antonio Azir – PTB. O parecer segundo a comissão de justiça e finanças: O presente 
Veto, encaminhado pelo Executivo através do Of. Nº 216/08 - GPC, é INCONSTITUCIONAL, 
conforme Informação IGAM nº 007/2009. Presidente Vereador Leandro Adams: está em 
votação o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos; esta em discussão o veto das emendas de lei do projeto 
147/08 e 148/08, esta em discussão os vetos, Vereador Paulino de Moura para discutir; 
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Vereador Paulino de Moura: senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e 
falada, eu vou justificar minha posição pela derrubada do veto do senhor prefeito municipal, 
porque eu entendo que essas instituições que ora vão receber esses recursos, elas têm um 
fundo social muito importante para a nossa sociedade, o hospital de caridade ele tem 
contribuído ao extremo para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento da 
população de Carazinho, então eu entendo essa posição do prefeito Alexandre mas eu espero, 
Vereador Rudinei Brombilla e Vereador De Loreno, vocês que são do governo Aylton que essa 
novela termine, porque eu entendo que essa situação ela vai trazer beneficio para a sociedade, 
para a comunidade, é um direito do prefeito Alexandre ter vetado, é, mas eu não concordo, eu 
disse isso a ele, já expressei isso, não concordo porque a situação de outros projetos que em 
tese eram inconstitucionais, e foram dados pela sua constitucionalidade, eles foram votados 
nessa casa e foi sancionado pelo prefeito Alexandre, infelizmente o apagar das luzes, e eu 
também disse ao presidente anterior, meu amigo e companheiro e quero bem ele, Vereador 
Luiz Leite, que ele teria que derrubar o veto do prefeito, porque não causaria nessa sessão 
esse tumulto que esta causando hoje, porque se ele derruba o veto, esta sancionada a lei, mas 
não, deixou para que nós tomássemos essa decisão, eu quero dizer aqui as pessoas do clube 
atlético, o Vereador Vilson Paese sabiamente colocou essa emenda, eu ajudei a fazer essa 
defesa, porque eu entendo que o clube atlético de Carazinho precisa voltar, tem que voltar, tem 
mais tradição, tem mais nome no estado do Rio Grande do Sul, e com certeza, com esses guris 
que ora estão lá, sem receber um centavo, o professor Edegar dando a sua contribuição sem 
um centavo recebido do clube atlético, é uma função social, esta tirando o jovem da rua, esta 
tirando o jovem para praticar um esporte, aos moradores do bairro Brandina, o qual nós 
entendemos Vereadora Sandra Citolin e Vereador Elbio Esteve, que somos ali daquela região, 
que eles precisam Urgentemente de uma sede social, ou de um terreno para que eles possam 
iniciar alguma coisa, então esses quinze mil são para que eles tenham essa situação criada, 
para que eles possam se desenvolver ali no bairro Brandina, também eu não posso deixar de 
ressaltar e discutir isso com o Luciano porque na época tina um parecer do IGAM dizendo que 
era inconstitucional o projeto de doação de recurso para a OAB, mas eu não estou preocupado 
tanto com os pareceres do IGAM porque, Vereador Felipe Sálvia, vossa excelência que é de 
outros mandatos, Vereador Gilnei Jarré que já esta no segundo mandato sabe que muitas 
vezes o parecer do IGAM não é confiável, infelizmente vem o parecer de uma pessoa favorável 
e o parecer de outra pessoa contrário, então eu sempre vou votar os projetos aqui na casa pelo 
mérito dele, se ele vai trazer benefícios para a sociedade, então essa da OAB, é de suma 
importância porque nós vamos ter aqui em Carazinho, já adquiriram o terreno, numa construção 
onde nós podemos ter lá pessoas trabalhando em prol da sociedade, defendendo a sociedade 
que não tem recursos para pagar, então isso se chama social, que eu vou derrubar o veto do 
prefeito Alexandre, respeitando ele, mas todo projeto que chegar nessa casa, vetado pelo 
executivo, eu vou pelo lado social, e peço encarecidamente ao vereador líder da bancada do 
PP, Vereador Rudinei Brombilla, tente sensibilizar o prefeito Aylton de que esses recursos são 
em prol da sociedade, que ele não vete, porque nós com certeza vamos derrubar o veto aqui 
também, e vamos sancionar a lei, então seria isso senhor presidente, senhores vereadores, 
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; continua em discussão, Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, secretários, demais colegas, ex-
vereadores, pessoal do hospital, a toda a população, a imprensa, eu coloco aqui o meu parecer 
como vereador e como profissional, a gente atende lá no hospital Doutor Paulo Cattapan sabe 
bem, nosso hospital tem uma defasagem muito grande infelizmente do SUS, então hoje tivemos 
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uma reunião com o secretario de saúde, foi o secretario, estava a assistente do secretario, o 
nosso presidente do hospital, o Doutor Cattapan, o hospital vive hoje com 70 % a 80% do SUS, 
e desses 80% a gente tem uma defasagem de 25%, então tocar um hospital com esta se 
tocando, com uma defasagem muito grande, mesma coisa a casa da gente, se a gente não 
consegue aplicar, ter dinheiro, uma hora vai acabar estourando,  é o que acontece com o 
hospital, eu vou também votar favorável a derrubar o veto, assim como para a OAB, assim 
como também para a Brandina e também para o Atlético, a gente vivência e vocês tem que ver 
que o problema do hospital é serio, e se não resolver isso ai, a nossa casa que é única na 
região aqui vai sofrer muito; Presidente Vereador Leandro Adams; em discussão, Vereadora 
Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; eu quero colocar aos senhores que desde o 
momento em que veio para apreciação desses vereadores o veto do executivo, nós 
trabalhamos bastante, todos os vereadores se posicionaram buscando alternativas jurídicas 
constitucionais, porque nós entendemos que a saúde, o esporte, o acesso jurídico, a ação 
social, são direitos constitucionais assegurados pela constituição, então nós buscamos 
juntamente com a assessoria jurídica da câmara de vereadores alternativas e recursos dentro 
da legislação para fazer esse estudo, e ficamos três dias pressionando o IGAM para nos dar um 
parecer Favorável, isso é muito bom, é muito justo, porque a gente sabe que em primeiro lugar 
o hospital, tudo aquilo que passa, eu estive hoje a tarde conversando com a diretoria do hospital 
e ele nos mostrou toda a contabilidade, todo o custo, todo o serviço prestado aos pacientes que 
lá estão, inclusive por discussão nossa, gerada ali, a gente vai fazer uma reunião já no inicio da 
próxima semana com a comissão de saúde, para viabilizar uma forma para que o hospital não 
tenha uma demanda tão grande e um recurso tão baixo, para que a gente não precise 
realmente buscar por todas as vias possíveis recursos que coloquem o hospital como prestador 
de serviços de uma forma mais eficiente e com melhores resultados, também em questão ao 
clube atlético quero dizer que já há algum tempo acompanho o sonho desses meninos, 
acompanho o trabalho de desprendimento dos pais, e acompanho o alcance financeiro que os 
pais, que o clube, que quem pode ajudar, a própria comunidade tem que ajudar para manter 
esse sonho real, que é o de jogar futebol profissional, meu filho faz parte desse time, e tenho 
muito orgulho de ver que todas as pessoas que trabalham ali são pessoas que trabalham 
isentas de salário, trabalham para desenvolver um sonho no qual esses meninos acreditam, e 
podem ter certeza esse fato além de estimular uma convivência positiva afasta esses meninos 
das drogas, das más companhias, e de outros caminhos que nós pais temos dificuldade quando 
colaboramos e quando incentivamos uma educação valorosa dos nossos filhos, em relação a 
OAB, quero dizer que também acredito que seja merecedor do valor porque a OAB pode 
prestar auxilio jurídico a pessoas carentes, qualquer cidadão que busque um recurso jurídico, 
um auxilio jurídico, o custo é muito alto, então nada que a OAB não possa  também contemplar 
para a população de Carazinho utilizando-se do dinheiro publico, e outra a associação da 
Brandina, eu subo a Brandina toda semana e sei que todos os bairros de Carazinho é um dos 
bairros que menos recebeu investimento há muito tempo, então merecem sim toda a 
consideração que nós população carazinhense e que o poder publico possa dar aos moradores 
que estão lá, acho que falei de todos? Então é isso, a nossa posição também é favorável e 
defensiva a esse destino, provavelmente e isso nós também conversamos, as nossas emendas 
durante a nossa gestão, de repente deverão ser mais discutidas e contemplem mais  projetos 
que não sejam considerados às vezes inconstitucionais, porque nessa casa, o primeiro cuidado 
que um vereador, que um legislador tem que ter é com o cumprimento e a eficiência de uma lei, 
agradecida então, e coloco-me também a disposição; Presidente Vereador Leandro Adams; 
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continua em discussão, Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; como membro 
da comissão de justiça e finanças, gostaria de estender o pedido do colega de bancada do 
PTB, Vereador Paulino de Moura ao Vereador Rudinei Brombilla, porque eu fui dez anos 
jurídico da prefeitura, eu cansei de ver emenda de vereador chegar no executivo, encher as 
pessoas de esperança que o dinheiro ia chegar para eles, e o dinheiro nunca chegava, então 
Rudi, quero deixar o pedido, que é à vontade da maioria, nós batalhamos como a Sandra disse, 
para encontrar uma solução e na verdade a solução não foi jurídica, foi contábil, tinha um erro 
contábil na questão da reserva de contingência e foi feito um calculo, a Doutora Rita, enfim o 
pessoal do jurídico, trabalhou incessantemente e a gente achou uma solução, então eu deixo 
esse apelo, que esse recurso realmente chegue para o hospital, que chegue para o atlético, 
que chegue para a OAB, que chegue para a Brandina, porque eu quero deixar claro para vocês 
que não basta existir a emenda, não basta ela constar no orçamento, tem sim o prefeito que 
usar o peso da caneta e assinar para que o dinheiro chegue lá, quero que vocês gravem a noite 
de hoje, que vocês lembrem o dia e a hora que as emendas foram aprovadas, e que se o 
recursos não chegar até vocês, vocês vão ter que cobrar do executivo muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; continua em discussão, Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, em relação a essas emendas 
que foram executadas pelos colegas, com certeza vale ressaltar, a emenda do Vereador 
Adroaldo De Carli, emenda essa que por muito tempo nós discutimos, não é Adroaldo, mas 
enfim, também tivemos uma colaboração e para deixar bem registrado que não é só seiscentos 
mil que será destinado ao hospital, serão novecentos mil reais, existia no orçamento do 
município, na LDO, cem mil destinado pelo executivo, no momento que a LDO veio para a 
câmara nós fizemos uma emenda de duzentos mil, Vereador Gilnei Jarré, também tivemos êxito 
nessa emenda, foi aprovada inclusa dentro do orçamento da LDO, e o Vereador Adroaldo De 
Carli fez uma emenda ao orçamento de seiscentos mil, então o hospital terá um recurso de 
novecentos mil reais, e faço das palavras do Eugenio as minhas, não basta nós termos 
vontade, como nós tivemos durante quatro anos, nós os vereadores mais antigos, o Cláudio, o 
Adroaldo, e muitas vezes não tivemos os nossos pedidos realizados pelo próprio prefeito que foi 
nosso parceiro na nossa administração, então pedimos que realmente o prefeito faça com que 
esse recurso chegue ao destino, e não fique somente no papel e nesses belos discursos que 
nós fizemos, atlético nem se fala, nós somos parceiros no futebol, ainda jogamos com toda 
idade que a gente tem, enfim, Brandina não recebeu mais recursos, Vereadora Sandra Citolin, 
com certeza com problemas de legalidade, porque os bairros que estavam legais o prefeito 
Alexandre disponibilizou recursos, e foi dado atreves da UAC, também a OAB não se fala, 
merecedora desse recurso, belo trabalho vem fazendo junto à comunidade, e acredito que vai 
fazer um trabalho bem mais gratificante em relação aos menos favorecidos, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; continua em discussão, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, eu nem vou discutir, o que 
os vereadores já falaram, todas entidades merecem esses valores, destinados, o que eu 
gostaria de pedir para ver senhores vereadores, tenho que ver, e quando eu falava para a 
assessora de mesa, eu dizia que eu queria ver o parecer dos jurídicos dessa casa, que não me 
bastava somente o parecer do IGAM, eu quero dizer para vocês que foram muito felizes, porque 
eu me baseio muito no parecer da área jurídica, do Trombetinha, que esta lá atrás o Doutor 
Trombeta, ele sabe disso, porque se nós não nos basearmos senhores vereadores, no jurídico 
dessa casa, então não precisa ter jurídico nessa casa, nós temos que nos basear, eu quero 
dizer que vocês olharam também, esmiuçaram na parte demonstrativo de receita por fontes, 
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despesas, foram felizes, a LDO, que estava acima de tudo isso vocês viram e foram felizes, 
tenho que deixar registrado, era isso senhores vereadores; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação o veto as emendas, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado por 
todos, gostaria de agradecer ao público que veio nos prestigiar na noite de hoje, gostaria de 
pedir desculpas a esse plenário e ao publico pelos nossos erros, é a nossa primeira sessão, 
talvez a nossa sessão não foi a primeira do Rio Grande, mas eu quero que saiam dessa casa 
sabendo que quando for para defender o interesse coletivo, quando for para defender o 
interesse do povo, essa câmara , essa casa vai ser a primeira, eu quero registrar a vocês 
também que desde o dia 1º que nós assumimos temos trabalhado muito, quando vimos é noite, 
e fica para o outro dia, e queria dizer que todos os vereadores sem exceção, eu vejo que nós 
vamos fazer um grande mandato, eu vejo todos os vereadores comprometidos com a cidade, 
comprometidos com os projetos que interessam a nossa terra; Vereador Gilnei Jarré; senhor 
presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; 
Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria que colocasse em apreciação dos nobres colegas uma 
solicitação que nós temos da casa e também entendimento meu e de alguns vereadores, em 
relação a fazer um turno único, devido às construções que estão acontecendo e nós soubemos 
que a conclusão da construção da câmara com certeza chegara ao final de fevereiro, então 
solicito que os nobres colegas avaliem a solicitação, que nós a partir de segunda-feira façamos 
um turno único, segunda-feira que se trabalhe pelo dia inteiro, horário normal da câmara, então 
coloco esse requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré para propor turno único durante o mês de janeiro 
e fevereiro, esta em discussão; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor presidente, 
eu gostaria de dizer que foi muito feliz o Vereador Gilnei Jarré, porque isso é de praxe, nos 
fazermos turno único aqui, e ainda mais agora por causa das construções, tem que se arrumar 
os gabinetes dos vereadores novos que estão entrando, e a câmara esta uma polvorosa por 
causa das obras, então seria interessante o turno único já, então o PDT não se opõe; 
Presidente Vereador Leandro Adams;  não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação o requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré, tornando turno único nos meses de 
janeiro e fevereiro, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovados por todos; nada mais havendo a tratar, sob a proteção 
de Deus, declaramos encerrada a presente reunião e convocamos os senhores vereadores 
para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2009 às 18 horas e 45 
minutos.  
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