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Ata da Reunião Ordinária do dia 12 de janeiro de 2009.............Ata 04
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 12/01/2009, convido o Vereador Erlei Antonio Vieira para proceder à leitura de um trecho
da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); convido à senhora secretária
para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
expediente da reunião ordinária do dia 12 de janeiro de 2009: Of. 013/2009, do Hospital de
Caridade de Carazinho, solicitando o agendamento de uma reunião de trabalho, com a
Comissão de saúde desta Casa. Of. 001/2009 da Câmara Municipal de Ibirubá, informando a
composição da Mesa Diretora para o ano de 2009. Projeto de Lei Complementar 001/09, de
autoria do Vereador Erlei Vieira, o qual acrescenta o inciso V ao art. 109 da Lei Complementar
n° 110/2006, concedendo isenção de IPTU a pessoas diagnosticadas em caso de HIV Positivo,
acometidas de neoplasia maligna (Câncer) e em decorrência de doença grave. Of. 001/09, da
Câmara Municipal de Fortaleza dos Valos, informando a composição da mesa diretora para o
ano de 2009. Of. do Dr. José Francisco Pitrez, informando sua mudança de endereço. Grupos
Convite para diversos eventos no mês de janeiro de 2009. Projeto de Resolução de autoria da
Mesa Diretora, o qual revoga a resolução de n° 300/2008, 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°; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora
para a leitura das indicações e requerimentos pela senhora secretária; Secretária Vereadora
Sandra Citolin; indicações: 0037/024/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que
estude a viabilidade de encaminhar a esta Casa de Leis projeto de lei para firmar convênio com
o FGTAS/SINE para a cedência de dois servidores para trabalhar no SINE agência de
Carazinho, eis que o mes mo presta bons trabalhos no Município, tais como na confecção de
carteiras de trabalhos, carteiras de identidades, bem como na realização de cursos
profissionalizantes para nossos munícipes. Ainda cabe ressaltar que junto ao SINE funciona a
Casa do Artesão que divulga os trabalhos confeccionados pelos nossos carazinhenses. Sugerese que seja cedido um servidor para auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo SINE e outro
para a Casa do Artesão, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0038/025/09, oficio ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a pedido dos moradores para que realizem a restauração da
boca de lobo localizada na Rua JOSÉ DE ALENCAR, esquina com Rua HILARIO RIBEIRO, no
bairro BORGHETTI, eis que o mesmo encontra-se quebrado, sendo que houve até mesmo o
afundamento do paralelepípedo e exala mau cheiro o que esta causando transtorno e
desconforto aos moradores e pedestres que por ali transitam, Vereador Paulino de Moura –
PTB; 0039/026/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo em contato
com a Secretaria de Obras, agende no cronograma de trabalhos realizar a roçada na área da
sede da ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL CANTARES, eis que a vegetação encontra-se muito
alta o que torna o local com aspecto muito feio, Vereador Paulino de Moura – PTB;
0040/027/09, Solicita para que o Executivo Municipal, Secretaria do Meio Ambiente e empresa
responsável pela coleta seletiva de lixo, estudarem a possibilidade de desenvolver em parceria
uma campanha para divulgar e informar para a comunidade, o calendário, horários e bairros
participantes da coleta seletiva de lixo. Conforme sugestão recebida pelo fone 0800 da Câmara
Municipal, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0041/028/09, Solicita para que a Secretaria de
Obras realize trabalhos de reperfilagem asfáltica no final da Rua Polidoro Albuquerque e partes
da extensão da Rua Rio Negro, localizadas nos Bairros Pádua / Floresta. Solicitação dos
moradores e motoristas. Pois, a referida rua tem intenso fluxo de veículos, Vereadora Sandra
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Citolin – PMDB; 042/029/09, Solicita com urgência para que a Secretaria de Obras realize
operação tapa buracos e melhorias no trecho do calçamento em toda a extensão da Rua Itaqui,
localizada no Bairro Floresta, pois a mesma é corredor do transporte coletivo. Solicitação dos
moradores de motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0043/030/09, Solicita com
urgência para que a Secretaria de Obras realize operação tapa buracos e melhorias no trecho
do calçamento em toda a extensão da Rua Monte Alegre, localizada no Bairro Floresta e Hípica.
Solicitação dos moradores de motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0044/031/09,
Solicita para que o Executivo Municipal, disponibilize recursos financeiros para a Secretaria de
Obras e Secretaria de Planejamento construírem conjuntamente sanitários públicos e proteção
contra chuva e vento em todas as laterais do terminal de ônibus. Solicitação dos usuários do
transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0045/032/09, Solicitando para que sejam
efetuados estudos para a reativação dos trabalhos comunitários conforme prevê a Lei Municipal
Nº 5.743/02. O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na
forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor
competente para que realize estudos no sentido de que seja feita a reativação dos trabalhos
comunitários. JUSTIFICATIVA: Nossa cidade possui muitas famílias carentes, muitos deles não
possuem condições nem mes mo de ter a alimentação básica, sendo o mercado de trabalho
escasso para suprir a demanda onde muitos são empurrados há uma condição de miséria, com
a reativação dos trabalhos comunitários poderemos manter nossa cidade mais limpa e
organizada e um número maior de pessoas poderão voltar a ter sua dignidade recuperada
sabendo que sua alimentação está garantida, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0046/033/09,
Solicitando que seja construído cifão na boca de lobo da rua Erminia Tombini esquina com a
rua Pernambuco, pois o mau cheiro do local é insuportável. O vereador abaixo assinado solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que determine ao setor competente com a maior brevidade possível seja feita a
construção de sifão na boca de lobo da rua Ermínia Tombini, Bairro Oriental, pois o mau cheiro
do local é insuportável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0047/034/09, ofício ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente seja efetuada a roçada no
terreno baldio localizado na RUA DAVID CANABARRO, em frente ao nº 469, bairro Centro, eis
que o mesmo encontra-se completamente tomado pelo mato o que oportuniza o esconderijo de
maus elementos e torna o local muito feio, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0048/035/09,
Solicitando ao Executivo que determine a Secretaria de Obras que faça reparos urgentes no
calçamento da Rua Liberal, frente ao nº 147 no Bairro Vargas, pois este encontra-se com
vários buracos, causando transtornos aos usuários e danos aos veículos que por lá trafegam,
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0049/036/09, Solicitando ao Executivo que determine a
Secretaria de Obras que realize a limpeza das Ruas Carlos Barbosa; Bairro Vargas, bem como
a restauração do calçamento das referidas ruas que se encontram em péssi mo estado de
trafegabilidade, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0050/037/09, Solicitando ao Executivo que
determine a Secretaria de Obras que realize a limpeza das Ruas Emilia Simon; Bairro Vargas,
bem como a restauração do calçamento das referidas ruas que se encontram em péssimo
estado de trafegabilidade, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0051/038/09, Solicitando que
determine ao setor competente a imediata li mpeza do terreno junto à rua 15 de novembro,
esquina com Tamandaré em frente ao Nº 283 , e também seja feita notificação ao proprietário
para devidas providencias, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0052/039/09, 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 proprietário do terreno na Rua Marechal
Floriano n° 58 até a Rua 3 de Maio, que seja construída calçada, pois a grande circulação de
pedestres e os mesmos tem que caminhar na rua correndo risco de serem atropelados, para
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que determine a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento da Rua
Rio Branco no bairro Glória, pois se encontra em péssimas condições de trafegabilidade.
Solicitação dos moradores, para que determine a Secretaria de Obras que oficie o DAER que é
proprietário de um terreno localizado na Rua Antônio José Barlette para que faça a limpeza do
mesmo, pois está causando temor aos moradores do referido local, por que o lugar serve de
esconderijo para meliantes e uso de entorpecentes. Solicitação dos moradores, para que
determine a Secretaria de Obras que oficie o proprietário de um terreno na Rua São João
Batista esquina com Anita Garibaldi que seja feita limpeza do mesmo, pois está causando
problemas aos moradores com bichos que se proliferam no local e até mesmo pela segurança
dos mes mos. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0053/040/09,
Solicita com urgência para que o Executivo Municipal e o setor competente da Secretaria de
Saúde aumentem as cotas de exames laboratoriais, e de média e alta complexidade, Solicita
com urgência, para que o Executivo Municipal, disponibilize estacionamentos específicos para
cadeirantes, conforme lei federal n°10098/2000 que dispõe das normas gerais de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiências CFE art. 7°; solicita para que o Executivo Municipal
determine a Empresa Gloria colocar placas de informações de itinerário e horário dos coletivos,
Vereador Leandro Adams – PT; 0054/041/09, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de
limpeza e abertura da vala de escoamento da água para sanga existente, bem como remoção
do lixo existente nos dois lados da rua Felipe Camarão a partir do nº 11, Vereador Eugenio
Grandó – PTB; 0055/042/09, 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 para que seja confeccionada e instalada lixeira coletiva no
bairro brandina, a partir do cruzamento com a rua Monte Alegre até o final do bairro brandina.
Justificamos este pedido em virtude que os moradores estão depositando o lixo em via publica,
contribuindo com isto para ploriferação de bichos e insetos, sugerimos ainda, que as mesmas
sejam confeccionadas com latões de combustível, material este existente em abundância na
secretaria de obras, resultando em aproveitamento de material, Vereador Eugenio Grandó –
PTB; 0056/043/09, Os Vereadores abaixo assinados solicitam que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que
determine ao Departamento de Trânsito, que realize alteração na Rua Antonio José Barlete no
elevado dos trilhos que dá acesso a Rua Silva Jardi m, para que seja mão dupla, viabilizando
desta forma, o acesso a diversos bairros de uma forma rápida e segura.Justificamos este
pedido devido a Policia Civil usar este trajeto para atendimento a população de forma mais
rápida e com segurança, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB e Vereador Eugenio Grandó –
PTB; 0057/044/09, Os Vereadores abaixo assinados solicita que após lida em plenário, e
deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que
determine ao Departamento de Trânsito a instalação de redutores de velocidade nos dois
sentidos da Avenida Flores da Cunha, próximo a Delegacia de Polícia Civil e placas indicativas
de saída de emergência, para proporcionar maior segurança no deslocamento dos veículos
para atendimento de ocorrências. JUSTIFICATIVA: Garantir maior segurança nas saídas dos
veículos em situação de emergência, evitando acidentes, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB
e Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0058/045/09, 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 a realização de melhorias no calçamento
da Travessa Oriental, para viabilizar a saída de veículos da Delegacia de Policia Civil tendo em
vista as péssimas condições de trafegabilidade da referida rua. Justificamos este pedido por ser
uma reivindicação da Policia Civil e Militar, que utilizam esta via para deslocamento rápido ao
atendimento de ocorrências, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB e Vereador Eugenio Grandó
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– PTB; 0059/046/09, Os Vereadores abaixo assinados solicitam que após lida em plenário, e
deferida na forma regi mental, para que o Executivo Municipal disponibilize auxílio financeiro
para a Secretaria de Obras providenciar as melhorias e adaptações garantindo a acessibilidade
no banheiro público da Praça Albino Hillebrand, conforme solicitação do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPD de Carazinho.Com barras de apoio, porta de
acesso para cadeirantes, bem como melhorias na limpeza, cuidados com o bem público e
higienização do local. A referida indicação está fundamentada na Lei Federal nº. 10.098/2000
no capítulo I das Disposições Gerais nos Artigos 1°, artigo 2º e Lei Municipal nº. 6343/2006.
Segue fotos em anexo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Erlei Antonio Vieira –
PSDB e Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0060/047/09, O vereador abaixo assinado, solicita
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo
Municipal, para que providencie a destinação de um Guarda ou Vigia Noturno, para permanecer
junto ao Terminal Rodoviário a partir da 19 horas até pelo menos às 06 horas da manhã, pois
são inúmeras as reclamações quanto à falta de segurança no local. Os usuários do transporte
coletivo estão sempre apreensivos ao aguardar o coletivo urbano ou ainda quando transitam
pelas imediações do Terminal no horário noturno, em razão de que o local já foi alvo de vários
assaltos, acreditamos inclusive que isso se deve especialmente em função de que é um local
sem segurança alguma e que não possui grande circulação de veículos e pessoas como ocorre
na avenida principal, onde antes transitavam os coletivos urbanos, o que de certa forma
acabava por inibir a ação de marginais e assaltantes. Infelizmente a Administração anterior
preocupou-se apenas com a construção do Terminal e não em proporcionar segurança aos
seus usuários e também as condições físicas do local, pois o mesmo sofre também com a ação
dos pichadores, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0061/048/09, O Vereador abaixo assinado,
solicita com urgência que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado
ofício ao Senhor Prefeito Municipal que determine a Secretária de Obras colocar dois quebra
molas na Rua Leovaral Subtil, Bairro Santo Antônio nas mediações do IML, pois é uma área
que veículos ultrapassam constantemente o li mite de velocidade, colocando em risco a vida dos
moradores, que em sua maioria são crianças que freqüentam a sede campestre do Clube
Harmonia, Vereador De Loreno – PP; 0062/049/09, O Vereador abaixo assinado, solicita que
após lida em plenário, e deferida na forma regi mental, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito
Municipal que determine a Secretária de Obras fazer um recapeamento asfáltico em toda a Rua
Siqueira Campos, no Bairro Centro.Essa rua se encontra em péssimas condições, pois é uma
rua de alternativa para desafogar o tráfego do centro, Vereador De Loreno – PP; 0063/050/09,
O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regi mental,
seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal que determine a Secretária de Obras fazer
operação Tapa Buracos em toda a Rua Nodário Telles de Carvalho, no Bairro Profelube
Sommer, pois essa rua se encontra em péssimas condições.Procurar fazer um serviço bem
feito para durar o concerto, Vereador De Loreno – PP; 0064/051/09, 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 Secretária de Obras que execute trabalhos
de cascalhamento e patrolamento na estrada que liga Carazinho à Xadrez, do Cemitério até a
ponte do Rio da Várzea, pois o trajeto se encontra com vários buracos, pondo em risco a vida
de motoristas que naquele local trafegam, Vereador De Loreno – PP; 0065/052/09, O Vereador
abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal que determine a Secretária de Obras refazer o
calçamento na Rua Pinheiro Machado, no Bairro Oriental, do nº 407 até o nº 263, pois na rua
existem muitos buracos, dificultando o tráfego de motoristas e moradores que ali residem.Essa
reivindicação vem há muito tempo sendo solicitada por moradores deste bairro que ainda não

5

receberam total atenção para o devido problema, Vereador De Loreno – PP; 0066/053/09,
Solicitando ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de contratar mais Cirurgiões
Dentistas para atender nos ESFs, se possível um Dentista para cada posto e que atenda 40
horas no mesmo local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0067/054/09, Solicitando ao Executivo
Municipal para que estude a viabilidade de disponibilizar um Gabinete Odontológico para
atender junto ao Ambulatório Municipal durante todo o horário em que o mesmo estiver
funcionando, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0068/055/09, Solicitando ao Executivo Municipal a
viabilidade de nomear um auditor para a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de obter controle
com as internações pelo SUS, Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB;
0069/056/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que informe a população quando se
efetivará a organização dos Postos de Saúde de nosso Município, é grande a reclamação por
parte da população que quando chegam aos postos são informados pelos atendentes que não
podem realizar nenhum procedimento pela falta de material e medicamentos, Vereador Elbio
Esteve – PSDB; requerimentos: 0070/009/09, ofício ao Senhor RONALDO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA, Presidente da FGTAS/SINE de Porto Alegre, sugerindo ao mesmo que viabilize
firmar convênio como Município de Carazinho para a cedência de dois Servidores para
auxiliarem nos trabalhos desenvolvidos pelo SINE agência de Carazinho, bem como para
colaborar junto a Casa do Artesão a qual oportuniza espaço para a exposição dos trabalhos
desenvolvidos pelos nossos carazinhenses, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0071/010/09, A
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regi mental, 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; 0072/011/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que
após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Saúde, para que
providencia em caráter de urgência vacinas para a prevenção e imunização da população do
vírus da febre amarela, pois é do conheci mento de todos que as autoridades em saúde estão
emitindo alerta para a população , atualmente conforme informações já são 109 municípios
confirmados com a presença do vírus, inclusive com vitima fatal e estamos em zona de risco, as
vacinas deverão começar principalmente nos distritos de nossa cidade já que a população da
zona rural tem o risco maior de contágio, e sucessivamente na zona urbana de nossa cidade,
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0073/012/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Qual
os valores destinados para internações de pacientes com dependência química fora do
domicilio. 2 – Qual o valor de combustível que fornecido para transportar esses pacientes até as
clinicas especializadas. 3 – Informar o valor pago a pedágios e diárias pagas aos motoristas das
ambulâncias que fazem o translado dos pacientes e visitas de seus familiares. JUSTIFICATIVA:
Coleta de dados para verificar a provável instalação de uma Clínica para dependentes químicos
em nosso município, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB e Vereador Eugenio Grandó – PTB;
0074/013/09, Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de
ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Secretária de
Educação com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1 – Qual o número de crianças
atendidas pela EMEI São Lucas. 2 – Quantas crianças atendidas na EMEI São Lucas,
pertencem ao respectivo bairro. JUSTIFICATIVA: Coleta de dados para verificar a provável
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instalação de uma Clínica para dependentes químicos no referido local, Vereador Erlei Antonio
Vieira – PSDB e Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0075/014/09, O Vereador abaixo subscrito
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores
Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES,
relacionado à venda de Projetos de PCHs (usinas) durante a administração anterior, pois na
Legislatura passada solicitamos informações quanto à venda destes Projetos e nos foi
repassado que houve a desistência de parceria da PCH do Passo do Cabrito, muito embora nos
tenha sido informado extra-oficialmente que, houve sim, a venda, e não só de um Projeto, mas
a venda de todos os pontos, o que inegavelmente infringe a Lei, pois conforme o Capitulo IV da
Lei Orgânica do Município, a alienação de bens municipais, depende de autorização Legislativa
e ou concorrência pública (leilão), por isso estamos novamente solicitando informações que
possam esclarecer melhor nossas dúvidas com relação a este assunto: 1 – Houve a venda de
quais Projetos para construção de usinas de propriedade da Eletrocar? 2 – Se houve a venda
destes projetos, por quanto foram vendidos cada um deles? 3 – Qual o valor investido pela
empresa para conseguir através de topografia a localização de todos os pontos de Construção
de Usinas – PCHs? 4 - Citar os gastos que envolveram funcionários da empresa (que faziam
acompanhamento para ajudar nos trabalhos de topografia, entre eles ajudantes, motoristas,
conforme deve constar em histórico de serviço diário dos funcionários que eram designados
para tais funções) e também os gastos com empresas contratadas para realizar a localização
destes pontos; 5 – Qual a projeção de geração de energia se todos os pontos de PCHs (usinas)
encontrados fossem construídos? 6 – Com a resposta da pergunta anterior pedimos que seja
estipulado um valor aproxi mado de quanto isso valeria hoje? 7 – Qual seria o custo total do
investi mento de Projetos para localizar os pontos de PCHs (usinas) hoje? JUSTIFICATIVA:
existem investimentos a nível federal e até internacional, com juros baixos que visam incentivar
a realização de projetos relacionados à geração de energia, pois este é um produto de fácil
negociação, por isso não entendemos qual o motivo que levou a administração anterior da
empresa a optar pela venda de tais projetos e fazê-los ainda de forma obscura, pois não se
pediu autorização legislativa para as respectivas vendas, o que ao nosso ver é ilegal e imoral,
pois a Lei Orgânica do Município prevê autorização Legislativa para o caso de venda de bens
públicos e o inciso I do art. 17 da Lei 8.666/93, diz que a alienação de qualquer bem público
deve ser precedida de “autorização legislativa para os “órgãos da administração direta e
entidades autárquicas e fundacionais”. Citamos ainda a Constituição Federal que em seu artigo
37, inciso XXI prevê que as alienações serão contratadas mediante processo de licitação
pública, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0076/015/09, 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 ao Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S/A ELETROCAR, Senhor Albano Kayser, para que estude a viabilidade de providenciar a
instalação de um escritório para atendimento ao público no centro da cidade, em razão de que
com o novo Centro Administrativo à distância para o pessoal dos Bairros, que precisam pedir
religação ou emitir 2ª via, ficou muito grande, de difícil acesso para todos. A Administração
anterior, com a construção da nova sede da empresa, preocupou-se em proporcionar aos
carazinhenses um lugar onde pudesse dar um melhor atendi mento aos seus clientes,
proporcionando-lhes um ambiente moderno e acolhedor, muito embora não tenha se
preocupado com o fator de acesso, que ficou sendo, com o novo local, bastante difícil devido a
grande distância do centro da cidade, pois muitas pessoas, especialmente as residentes em
bairros mais distantes precisam utilizar dois ônibus para chegar à nova sede. Adiantamos ainda
que este pedido foi feito também ao presidente anterior, que infelizmente não levou em
consideração o pedido da população e como muitas delas continuam nos procurado emitindo
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esta preocupação quanto à distância para chegar ao novo centro administrativo, levamos este
pedido ao seu conheci mento, ficando no aguardo de que medidas serão tomadas visando à
instalação de um escritório de atendi mento junto a Avenida Flores da Cunha, Vereador Felipe
Sálvia – PDT; 0077/016/09, 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 Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente
da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Partido no Senado e Câmara, a Brigada Militar e
Corpo de Bombeiros de nossa cidade, manifestando o apoio desta Casa quanto a Proposta de
Emenda à Constituição 300/08, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, que estabelece a
remuneração dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal como piso para a
remuneração dessas corporações nos demais estados. A proposta prevê que seja estendida a
todos os estados da federação as medidas que foram estipuladas apenas para o Distrito
Federal através das leis 11.361/06 e 11.663/08 que valorizaram a remuneração da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros. Nada mais justo que esta política de valorização seja
estendida aos demais estados, pois é de conhecimento de todos o crescente risco da atividade
policial em todo o País. Infelizmente não há outra forma de compensar a atividade policial,
senão através de uma boa política salarial, pois os integrantes das Polícias Militares não têm
direito a FGTS, aviso prévio, pagamento de horas-extras, adicional noturno.Com certeza a
aprovação da Emenda à Constituição n.º 300 de 2008 representa para os beneficiados, o
bálsamo saneador das mazelas sociais pelos quais passam todos os PMs e BMs do Brasil, é
um assunto que é de interesse de todos, e com certeza contará não só com o apoio desta Casa
Legislativa, mas com o apoio de todas as Câmaras do país, bem como as das demais
associações. Ilustríssimos Senhores é este o momento de provar que nós homens públicos
temos compromisso com a segurança pública também quando defendemos os direitos da
família miliciana, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0078/017/09, O vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e
oficiado, A Centrais Elétricas de Carazinho S/A ELETROCAR, solicitando que seja solucionado
o problema de iluminação da Rua Monte Alegre no Bairro Floresta, pois as lâmpadas dos
postes são consideradas de fraca iluminação pelos moradores da rua, colocando em risco a
segurança dos mesmos devido à escuridão do local. Temos a certeza de que em breve os
moradores da referida rua poderão contar com uma iluminação de verdade, terminando com a
insegurança dos residentes da mesma área, Vereador De Loreno – PP; 0079/018/09, O
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário,
seja registrado em Ata e oficiado, A Centrais Elétricas de Carazinho S/A ELETROCAR,
solicitando que tome as devidas providências na Rua Coroados, Bairro Princesa, em Frente ao
colégio Eduardo Graeff, pois os fios de alta tensão ficam muito próximos da quadra de futebol
de areia ali existente, e seguidamente a bola encosta nos fios caindo à chave de força do
transformador e deixando os moradores sem energia elétrica.Temos a certeza de que em breve
os moradores da referida rua poderão contar com alguma solução adequada para o devido
problema, terminando com a preocupação de perder algum bem material com as freqüentes
quedas de energia e até mesmo dando mais segurança das pessoas que usufruem da quadra
esportiva, Vereador De Loreno – PP ; 0080/019/09, O Vereador abaixo assinado requer junto a
Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do General Edson de Oliveira Goulart, Secretário
de Estado, viabilização de recursos para o cercamento do Presídio Estadual de Carazinho –
PECAR, instituição que atende atualmente a 263 apenados em duas alas edificadas, com 17
celas e capacidade de atendimento a 90 apenados, o que demonstra um quadro de
superlotação que vem crescendo, na mesma proporção dos índices de violência do país e do
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estado, de forma muito significativa. Além disso, o PECAR atende a uma demanda regional,
com freqüentes problemas advindos da superlotação, inclusive com reiteradas tentativas de
fuga. Salienta-se, nesse ínterim, a exitosa atuação da Brigada Militar que mesmo com seu
contingente de pessoal prejudicado, tem conseguido administrar mesmo as situações mais
críticas, e preservar a segurança da população carazinhense. Ainda assim, por estar localizado
numa área residencial do município, as famílias das adjacências do PECAR convivem com a
instabilidade da segurança. Portanto, reitera-se o pedido de liberação de recursos financeiros
para o cercamento do PECAR, o que por certo traria condições de vida adequadas à população
carazinhense e regional, bem como melhores condições também de alojamento, locomoção e
convivência social aos detentos, atualmente restringidas a uma pequena área de sol de
aproximadamente 120 m². Finalmente salientamos que, em havendo o entendimento dessa
necessidade, por parte da Secretaria Segurança Pública, no sentido de liberação de recursos
financeiros, proporíamos uma parceria com o município de Carazinho para viabilização desta
construção. Tal situação está extensamente comprovada nos anexos, sendo matérias
jornalísticas e demais documentos estão apensados, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador
Elbio Esteve – PSDB; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente;
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem vereador; Vereador Paulino de
Moura; eu gostaria de solicitar ao plenário para que seja suprimido o intervalo regimental e o
grande expediente e que nós possamos discutir os requerimentos na ordem do dia, então que
nós suprimimos o intervalo regimental e o grande expediente; Presidente Vereador Leandro
Adams; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador Paulino de Moura sobre suprimir
o intervalo regimental e o grande expediente, não havendo vereador que queira discutir
colocamos em votação o requerimento, vereadores favoráveis permaneçam como estão os
demais que se manifestem, aprovado por todos; Vereador Paulino de Moura; questão de
ordem senhor presidente novamente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de
ordem; Vereador Paulino de Moura; que os requeri mentos sejam votados em bloco, com
exceção dos três pedidos de informações em separado; Presidente Vereador Leandro
Adams; esta em discussão o requeri mento verbal do Vereador Paulino de Moura, em destaque
os três pedidos de informações; Secretária Vereadora Sandra Citolin; questão de ordem
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; então o restante dos requerimentos e indicações serão votados em
bloco? Só os requerimentos; Presidente Vereador Leandro Adams; sim, convido a senhora
secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora
Sandra Citolin; requerimento nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereadora
Sandra Citolin – PMDB; nº 06 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 10 Vereador Felipe Sálvia –
PDT; nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 12 Vereador De Loreno – PP; nº 13 Vereador De
Loreno – PP; nº 14 Vereador Gilnei Jarré –PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta
em discussão os requeri mentos, com a palavra Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino
de Moura; senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e
falada, a Érica, uma guerreira, uma mulher de fibra, eu agradeço aqui desse plenário, Érica tudo
que tu fizeste por mim junto com os teus comandados, ao meu presidente do meu partido que
muito nos honra com a sua presença, assistir a reunião na casa do povo, onde nós estamos
aqui para representar o PTB, também ao suplente de Vereador Marcos Soares o qual eu
eternamente sou grato, estarei grato porque só estou aqui porque vocês fizeram voto, se vocês
não tivessem feito voto, nem eu, nem o Eugênio estaríamos aqui vereadores eleitos, então eu
quero deixar o reconhecimento e tenho certeza que o Vereador Grandó pensa desta mesma
forma, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, nós temos hoje,
encerrado no dia 31/12 um convênio com a prefeitura municipal de Carazinho e a fundação
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gaúcha do trabalho e ação social, o qual nós desenvolvemos em Carazinho, muito promissor,
um trabalho muito dedicado, um trabalho muito de desenvolvimento, e graças a isso, porque o
prefeito Alexandre fez um convenio com a FGTAS, o Vereador Gilnei Jarré reativou a comissão
municipal de emprego, onde nós tivemos oportunidade de qualificar as pessoas, de buscar o
desenvolvimento das pessoas em Carazinho e esse convenio findou-se dia 31/12, eu estou
pedindo através de um requeri mento ao vereador, sempre vereador e presidente da FGTAS,
Ronaldo Nogueira, que faça novamente esse convenio com a FGTAS e o município de
Carazinho, e o município coloque duas pessoas para trabalhar lá, porque agora essas duas
pessoas tiveram que sair porque o convenio terminou, também essas duas pessoas poderão
ser divididas, uma trabalhar agora na casa do artesão, onde tem vários segmentos de governo
que tem que ser desenvolvido lá, e a outra ficaria na FGTAS propriamente, fazendo
intermediação, colocação, qualificação, então eu entendo que é oportuno esse requeri mento,
peço que os colegas vereadores que compreendam isso, entendam isso, e quando esse projeto
vier para votação nesse poder que nós possamos fazer uma analise do custo beneficio, o que
trouxe de beneficio para o município essas duas pessoas, e o que poderá trazer para o
município essa renovação desse convenio, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré;
obrigado pelo aparte Vereador Paulino de Moura, até para contribuir com a sua explanação, foi
assinado um convênio de micro-credito através da fundação, onde com certeza irá precisar de
uma pessoa com qualificação para desenvolver esse micro-credito no nosso município, então
esta de parabéns o vereador pro fazer essa solicitação, tomara que o Vereador Ronaldo, exvereador Ronaldo, presidente da fundação, juntamente com a administração venha a fazer com
que esse convênio seja por quatro anos, obrigado vereador; Vereador Paulino de Moura; e ai
eu faço ao Vereador Rudinei Brombilla esse pedido publicamente, Carazinho não pode
retroceder, Carazinho tem que ir para frente e nós precisamos que o prefeito municipal fique
sensibilizado com esse desenvolvimento que esta havendo na FGTAS/SINE Carazinho e
mande para casa essa renovação desse convenio pedindo autorização do legislativo para a
contratação dessas duas pessoas, também senhor presidente, senhores vereadores, eu não
vou usar a fala na hora da discussão dos pedidos de informação, eu peço ao Vereador Rudinei
Brombilla que peça vistas a esses três pedidos de informações e traga para quem esta
propondo esses pedidos de informações, as informações necessárias para que nós não
precisemos agora entrar num embate, porque se eu votar com o pedido de informação do meu
companheiro de partido Vereador Eugenio Grandó e o Vereador Erlei Antonio Vieira, eu votarei
do Vereador Felipe Sálvia também, porque eu não posso ser incoerente na minha votação,
então eu peço que o Vereador Rudinei Brombilla peça vistas nesses três pedidos de
informações e traga as informações para os colegas vereadores, não estando satisfeito com as
informações, retorna o pedido novamente, seria isso senhor presidente, senhores vereadores,
muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó com a palavra;
Vereador Grandó; boa noite senhor presidente, boa noite demais membros da mesa, boa noite
meus colegas de PTB, gostaria de pedir Vereador Rudinei Brombilla, mais uma vez, como eu
pedi na primeira sessão, tu vai ser a ouvidoria do executivo municipal, eu acho muito importante
destacar, a Vereadora Sandra Citolin leu mais de 30 minutos de pedidos, requeri mentos, não é
difícil ser um bom governo, não é difícil ser um bom prefeito, o que tem que ser esquecido e tem
que ser mudado em Carazinho são os ranços políticos, se você pegar os pedidos de hoje, levar
até o executivo, e eles acontecerem, não é o Vereador Grandó, não é o Vereador Paulino de
Moura, não é o Vereador Gilnei Jarré que vão se destacar, quem vai se destacar é o executivo,
então eu deixo esse pedido para o colega Vereador Rudinei Brombilla, representante do
governo na câmara, para que leve para o Aylton que não é o pedido do Vereador Grandó, não é
um pedido do Vereador Gilnei Jarré, é um pedido da comunidade, que nós somos os
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representantes mais próxi mos do povo, quero destacar ainda para o meu colega de bancada
Vereador Paulino de Moura, e para o Vereador Erlei Antonio Vieira, os dois estão numa batalha
muito grande, destacar o problema do craque que hoje é enfrentado em Carazinho, e dizer para
vocês que tem espaço para a fazenda, e tem espaço para a clinica, e uma vai completar a
outra, então eu acho que os dois projetos são importantes, acho que devemos conversar, o
Vereador Erlei Antonio Vieira, Vereador Paulino de Moura e eu que estou auxiliando o Vereador
Erlei Antonio Vieira nessa batalha, para a gente ver se os projetos se encontram e se as duas
cosias se realizam, que Carazinho vai sair ganhando com isso com certeza; Vereador Paulino
de Moura; colega Vereador Eugenio Grandó, tu falaste tudo, um complementa o outro, esse
trabalho o Vereador Erlei Antonio Vieira vem fazendo há mais de 10 anos, esse trabalho eu
venho desenvolvendo há mais de 10 anos, não é de hoje que eu tenho essa bandeira, só que
eu vi a necessidade da população, então o que eu proporia ao Vereador Erlei Antonio Vieira,
participar dessa reunião de quarta-feira, para que nós possamos juntar as duas cosias, uma
clinica que vai fazer a desintoxicação do dependente químico, e a fazenda propriamente dita,
que vai trabalhar com a palavra para recuperação desse dependente químico, cada um tem
uma visão, o Vereador Erlei Antonio Vieira tem uma visão de que a clinica é melhor para
recuperar o dependente químico, eu tenho por ser evangélico, eu tenho a convicção, de que a
melhor forma é através da palavra, dando dignidade, honradez, trabalho para as pessoas, então
vamos unir o útil ao agradável, ou à vontade de comer com a fome, que daí nós tentamos com
certeza chegar onde nós queremos que é em prol da sociedade de Carazinho, obrigado
vereador; Vereador Grandó; eu que agradeço, com certeza eu acho que um projeto completa o
outro, a gente tem que caminhar juntos, para os dois acontecerem em Carazinho, Carazinho
que vai sair ganhando com isso, e deixar novamente, espero que tu não canse de ouvir os
meus apelos aqui Vereador Rudinei Brombilla porque é a segunda sessão e estou te pedindo
de novo, leve os pedidos, faça eles acontecerem que com certeza na hora do voto eles vão
lembrar que foi o executivo que fez, claro que o vereador vai ter o seu mérito, porque atendeu
uma reivindicação e levou ela até o executivo, mas é importante que os pedidos e os
requerimentos do legislativo sejam atendidos pelo executivo, eu participei de uma administração
publica quase oito anos e um dos maiores erros que eu vi, uma pessoa estimada que eu tenho
muito apreço, que para mim, pode não ter sido o melhor político de Carazinho, mas com certeza
foi o melhor prefeito que Carazinho já teve, são duas coisas diferentes, foi o prefeito Alexandre,
um dos maiores erros que eu acho que ele prometeu, foi não ter oposição, porque oposição
responsável é saudável, oposição responsável faz o governo ir para a frente, faz o governo não
se acomodar e ficar sentado achando que esta tudo bem, quando as coisas não estão bem,
então por isso que eu deixo esse pedido, espero que o prefeito Aylton pense nesse ponto, um
pouco diferente, e ouça os pedidos do legislativo, que nada mais são que os pedidos da
população, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra o Vereador
Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; senhor presidente, colegas vereadores,
imprensa escrita e falada, ex-Vereador Antonio Azir, suplente de vereador pelo PTB Marcos
Soares, pessoas que estão aqui presentes na casa do povo, é uma alegria hoje muito grande,
primeiro pronunciamento como líder de governo do Prefeito Aylton Magalhães e o vice
Capitânio, eu quero colocar aos meus colegas vereadores que estou a disposição de vocês,
podem ter certeza que se depender de mim quero ser esse elo de ligação entre o poder
legislativo e o executivo, tu foste muito feliz, colega Vereador Grandó, eu quero que cada um de
vocês, da bancada do PSDB, do PTB, do PT, do PMDB e do PDT, que me cobrem, me cobrem
as reivindicações e vocês podem ter certeza vou fazer o máximo de empenho junto ao
executivo municipal para poder trazer todas as informações possíveis, também quero aproveitar
para agradecer e cumprimentar a presença do Romano, presidente do PMDB que esta aqui
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prestigiando nós aqui na casa do povo, também aproveitando já quero trazer a informação aos
colegas vereadores, já atendendo um pedido que foi feito na ultima sessão ordinária de quintafeira, que o Prefeito Aylton Magalhães vai sancionar as emendas aprovadas na ultima sessão,
que é aquela verba do hospital comunitário no valor de seiscentos mil reais, que é o valor
também da Associação do bairro Brandina de quinze mil reais, também o valor de quinze mil ao
clube atlético de Carazinho, e também o valor de cinqüenta mil reais à OAB, então queria
agradecer a presença de todas as pessoas aqui na casa do povo, e me colocar a disposição de
cada colega vereador, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra
Vereador Erlei Antonio Vieira; Vereador Erlei Antonio Vieira; quero cumpri mentar o senhor
presidente, colegas vereadores e todo pessoal que se encontra nessa casa, queria dizer que eu
não falei o primeiro dia, a primeira sessão que teve aqui na câmara porque eu quando fui entrar
na política, eu cheguei em casa e comentei que eu ia me candidatar a vereador, e quase
ninguém na minha família me apoiou, o único que me apoiou foi meu pai, então no dia eu fiquei
pensando que na primeira sessão ele ia estar aqui, mas ele faleceu um mês antes de começar
a eleição, mas eu sei que ele esta aqui espiritualmente, torcendo por mim, que eu venho a 10
anos fazendo um trabalho social dentro das comunidades, de uma maneira ajudando várias
pessoas, dependência química, famílias e dentro da saúde ajudei não foi só nisso, várias coisas
que me procuravam, então eu vou me dar bem aqui, eu estou gostando muito de trabalhar,
quero trabalhar muito, quem me procurar pode saber que vai ser bem atendido, eu tenho um
sonho, colocando há 10 anos e 8 meses que eu ando ajudando todo esse pessoal, e sempre
tentei vários caminhos para trazer uma clinica aqui e nunca consegui, nunca me deram apoio,
então consegui pela prefeitura, pelo Alexandre, dois convenio que são as melhores clinicas, que
é a Clinica a Central de Lajeado, onde que é o modelo que eu tenho que é a melhor clinica da
América Latina em recuperação, onde que esse projeto esta pronto faz quase dois anos, agora
esta pronto o projeto, eu precisava do prédio para fazer essa internação, consegui lá com o
hospital me deu o prédio da São Lucas, só que tem uma creche lá mas a creche é do hospital, e
tinha um contrato com a prefeitura, esse contrato já terminou, 70% das crianças que tem nessa
creche são do Bairro Santo Antonio, nós estamos vendo o que vamos fazer, já falei com o
prefeito, falei com a promotora, a clínica de recuperação, essa que é considerada a melhor
clinica da América latina, tem pessoas dez anos em recuperação, oito, nove anos que eu
trouxe o modelo para cá, ela tem só de w5 a 10 dias de desintoxicação, e depois é só
tratamento com consultor e grupos de narcóticos anônimos, e qualquer grupo de espiritualidade
onde foram escolhidos, eu optei por uma clinica, eu digo assim, o Vereador Paulino de Moura,
até o pessoal conversou comigo, nós tínhamos uma viagem quarta-feira para ir à clinica, queria
mostrar a clinica para ele, já estava isso marcado há uma semana eu acho, eu desisti da
viagem para ficar aqui e como eu sempre lutei por isso, se o Vereador Paulino de Moura esta
eu vou ajudar ele, para isso uma fazenda também é bom, porque nós temos a fazenda São
Francisco, que eu mando para lá, que é uma fazenda onde tem muita gente em recuperação, e
quero dizer para vocês que eu vou batalhar por isso, é um sonho meu, não estou dizendo que
vou só fazer isso, mas isso eu quero porque foi a única coisa que eu prometi dentro da minha
campanha; Vereador Paulino de Moura; colega me concede um aparte; Vereador Erlei
Antonio Vieira; sim; Vereador Paulino de Moura; eu quero me colocar a tua disposição, para
o que tu precisar para que essa clinica venha a funcionar porque são duas coisas distintas, e eu
já disse a ti, as forças vivas do município querem que nós façamos uma união, já te convidei por
diversas vezes para nós irmos até o diário da manhã e até a promotoria publica, porque o
promotor Denílson quer tentar unificar essas duas coisas, mas vai ser diferente, uma vai ser
clinica, outra vai ser fazenda, então o que nós podemos fazer, usar o dependente químico que
esta na clinica pelos 5 a 10 dias em desintoxicação e colocar na fazenda, que daria uma
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seqüência, ou faria um trabalho como você melhor entender, eu vou fazer colega, eu vou fazer
o seguinte, eu vou estar disponível 24 horas, para te auxiliar no que tu precisar, eu só não
gostaria que ficasse uma coisa conectada que eu estou fazendo alguma coisa que eu não sei
fazer, eu sei fazer que muitas vezes eu pegava esses adolescentes e levava até você, para que
você fizesse o encaminhamento deles para as clinicas onde tu gostaria de mandar, então eu só
quero dizer isso, eu continuarei com a idéia da fazenda, mas estarei disponível a ti para que nós
possamos te ajudar na clinica, obrigado; Vereador Erlei Antonio Vieira; sim eu queria dizer ao
Vereador Paulino de Moura que a clinica e a fazenda tem uma diferença, que a clinica vai ser
12 dias de desintoxicação e o resto tratamento, entende, as duas, uma é seis meses e a outra é
45 dias, depois tem que ir para grupo senão não funciona, e eu optei pela clinica porque o
craque esta ai, e não é maconha, nem cocaína, onde esta arrebentando todas as famílias,
ontem por exemplo fiquei até as duas da madrugada trabalhando, levando um usuário de
drogas que bateu na mãe, ela chegou lá em casa toda roxa, até não é da classe alta, fiquei até
as duas, esta preocupante, não tenho mais nem sábado, nem domingo, nem meio dia, eu estou
em casa, esta chegando gente, e a química do craque é muito forte, eu sempre fui contra o
medicamento, e hoje eu sou a favor na desintoxicação porque a química do craque é muito
forte, eu queria dizer para vocês que estou à disposição para qualquer coisa, muito obrigado;
Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra Vereadora Sandra Citolin; Vereadora
Sandra Citolin; boa noite presidente, boa noite funcionários da câmara, senhores vereadores,
presidente Romano Guerra do PMDB, presidente do PTB, Azir, representante do executivo do
PT, professora Imelda, é um prazer muito grande ver vocês aqui juntamente com a imprensa,
Ana Maria, que tem dado uma cobertura excelente ao trabalho do legislativo, e até porque eu
tenho acompanhado no rádio também a gente tem acompanhado fora daqui essa cobertura, eu
quero dizer que a gente se sente satisfeita em ver que 10 vereadores estão como homens e
mulheres públicos buscando as soluções necessárias para os problemas que Carazinho tem,
realmente a clinica, a fazenda, que são bandeiras dos vereadores, são bem vindas, porque?
Eu, como educadora, como professora, há 30 aos a gente tem acompanhado o crescimento do
uso das drogas licitas, ilícitas no convívio das nossas crianças e jovens, então que essa
bandeira adotada pelos vereadores seja a nossa bandeira, a bandeira da cidade de Carazinho,
também como educadora, como mãe, tenho essa preocupação de que algo seja feito
imediatamente para resolver esse problema, as questões que envolvem essas pessoas de
usuários de drogas, são vários, mas passa principalmente pela educação, pela saúde e pela
assistência social, então tudo isso tem demonstrado que buscando melhorias nos bairros, como
os requerimentos e indicações, que podem parecer chato de ler, para quem houve, que pode
parecer assim, mas colocar lâmpada numa praça publica, isso não é trabalho do vereador, é
trabalho do vereador si m, porque a pri meira atitude do trabalho do vereador é fiscalizar, e
quando a gente passa por um bairro de madrugada e você vê ali jovens bonitos, jovens que
teriam tudo para ter uma vida, um encaminhamento de vida diferente, e que estão lá, e a gente
sabe, não só afetando a segurança de quem passa, mas que eles estão lá se drogando, talvez
porque falte à lâmpada, que eles mes mos quebram, a gente sabe disso, agora, manter numa
atitude corajosa, numa atitude teimosa as condições para que os bairros sejam melhores
atendidos, a gente teve muitos requerimentos de roçar terrenos, avisar os proprietários para
carpir ali, porque esta proliferando mato e insetos e dando possibilidade à meliantes para que
fiquem por perto, para se esconder, a gente vê que tudo isso é um trabalho que nós pessoas
publicas, juntamente com o executivo municipal temos a obrigação de fazer, e os senhores
certamente tem a obrigação de cobrar a todos, vendo isso de uma forma discutida de uma
forma ponderada, com bom senso, realmente eu quero crer que essa legislatura fará a
diferença no contexto político, no contexto social, educacional e de desenvolvimento de
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Carazinho, então que todos nós hoje, na segunda sessão, se encaminhem as sessões assi m
por quatro anos, discutindo os problemas, ponderando as situações, buscando soluções, para
que nós juntos possamos dar uma cara nova, melhor ao município de Carazinho, obrigado;
Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra o Vereador Elbio Esteve; Vereador
Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, secretária, demais colegas, os presidentes dos
partidos aqui presentes, ex-vereadores, suplentes e a população, é de satisfação, gratificação a
gente estar na frente de vocês, falando um pouco sobre aquilo que a gente trabalhou ou que a
gente vem trabalhando há 20 anos aqui em Carazinho, a saúde, pegando um pouco o que a
Vereadora Sandra Citolin falou, a gente tem que entender que tudo começa na família, a nossa
educação, o bom relacionamento, aquilo que o Vereador Erlei Antonio Vieira falou de falar que
gostaria que o pai dele estivesse aqui é uma coisa muito importante, então isso a gente traz de
berço, a gente traz algumas coisas de berço, a gente recebe uma educação em casa e
complementa na escola, que a professora Sandra tem tanta influencia, a gente precisa de
educação, a gente precisa de trabalho, então essas coisas é o mínimo que nós agora os
representantes da população devemos batalhar, batalhar por uma boa educação, batalhar por
trabalho digno, que a pessoa possa ter comida, que a pessoa possa ter acesso aos postos de
saúde, onde eles vão poder realmente resolver alguma parte que 90% das nossas doenças elas
são resolvidas nos postos de saúde, para isso a gente vai batalhar para que os postos possam
realmente resolver os problemas, e não superlotar o hospital, e nesse intuito que eu, como
vereador, e os demais colegas, nos preocupamos com uma boa formação, uma formação
educacional, uma formação da saúde, uma formação de trabalho, então reforço o que todos os
colegas aqui falam, nós vamos batalhar nesses quatro anos para que isso seja o nosso ponto
final, e que a gente consiga plantar essa semente, para os próximos vereadores que continuem
levando o nosso trabalho, a gente tem um trabalho grande no hospital, o hospital é o único da
cidade, e se a gente não se ater ao que a gente esta passando dentro do hospital, logo vai
quebrar, o hospital precisa de recursos, o hospital precisa que tenham até profissionais que
trabalham com bastante empenho, e lanço aqui meu apelo para vocês também de continuar
olhando para o hospital, assim como a gente ta vindo para toda população, era isso, boa noite;
Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei
Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, colegas de legislatura
passada, Vereador Antonio Azir, Marcos, enfim, pessoas que nos assistem nessa noite de hoje,
entramos com um requerimento ao General Edson de Oliveira Goulart, secretario de segurança
publica, preocupado com a segurança do nosso presídio estadual, temos uma audiência
marcada para quarta-feira às 10 horas da manhã em Porto Alegre, eu e o Vereador Elbio
Esteve, juntamente com o deputado Cláudio Diaz, onde juntamente vamos requerer a esse
secretário um auxilio para o nosso município, para esse presídio que não oferece segurança
nenhuma, temos alguns dados que já presenciamos por alguns anos, mas temos um dado aqui
do ano de 2000, onde o presídio já estava superlotado, com 105 detentos, hoje nós temos 263
e eu já não sei se é superlotação, acho que é uma bomba atômica localizada no centro do
nosso município, então nós vamos juntamente com esse deputado que tem viabilidade ao
governo, requerer um recurso e que também nos colocamos o município a disposição, porque
em 2001 quando o ex-vereador e presidente da casa Vereador Adroaldo De Carli, nos
empenhamos juntamente, eu, ele e os demais vereadores, com o intuito de fazer o cercamento
do nosso presídio, não tivemos êxito enfim, tivemos a compreensão do nosso prefeito
Alexandre, onde destinou um recurso para que pudéssemos fazer, e a comunidade ficou só na
conversa, então nós esperamos que agora essa idéia de buscar esse recurso junto ao governo
estadual, nós possamos juntamente com o município de Carazinho, Prefeito Aylton Magalhães,
e a comunidade de Carazinho realizar essa segurança que esses moradores do bairro Santo
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Antonio merecem, eu acho que qualquer um de nós se morássemos perto, nós temos alguns
moradores ai que não tem, já lhe concedo aparte, que não tem a segurança, tranqüilidade com
os próprios filhos, pois não vereador; Vereador Rudinei Brombilla; quero parabenizá-lo pelo
requerimento, porque inclusive quando deu esse ato de fuga da ultima semana, como eu moro
próximo ao presídio, tem um terreno ali na Marcilio Dias, que era a antiga Águia Branca, e eles
escalaram o muro da minha residência, ao qual tiveram que me ligar para eu abrir o portão, e
me preocupou também essa situação, então assim colega vereador, quero mais uma vez
parabenizá-lo por esse requerimento, e também quero me colocar a disposição se precisar
auxiliar, estou a disposição; Vereador Gilnei Jarré; obrigado vereador, pois ao Vereador
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; só para lhe parabenizar, dizer que esse
requerimento ele vem a calhar porque então quando o ex- Vereador Antonio Azir, presidente
dessa casa, nós buscamos os recursos para terminar o nosso albergue, e esse albergue esta
sendo terminado, e ali através da FGTAS também houve um compromisso já de recurso onde
vai ter cursos de qualificação para os apenados, então muitos daqueles que ora estão dentro do
presídio propriamente dito, estarão no albergue comunitário, então ações como essas que vão
desenvolvendo a nossa comunidade, então eu quero parabenizar, dizer que eu acho que vocês
foram muito felizes nesse requerimento, e ir até lá, e o que precisar da gente estamos
disponíveis, porque a gente sempre lutou pelo albergue, a construção do albergue, agora o
Josélio, através da associação comercial, foi conosco a Porto Alegre, não me recordo se a
vossa excelência estava junto, e lá nós conseguimos o recurso para o termino do albergue, o
albergue já tinha em torno de sessenta, setenta mil que arrecadou na região então esta se
terminado isso, agora falta o cercamento, então meus parabéns; Vereador Gilnei Jarré;
obrigado vereador, e o objetivo nosso mesmo é dar segurança, porque você cercando tanto o
albergue quanto o presídio também dá uma qualidade melhor aos detentos para fazer com que
eles se incluam novamente a nossa sociedade, obrigado vereador, e até vou fazer uma
sugestão Vereador Rudinei Brombilla, que o papel que você esta fazendo hoje eu fiz aqui nessa
casa, eu só tenho medo que você canse de trazer informação para os teus colegas, que eu
cansei, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra Vereador Felipe
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores,
pessoas que assistem a reunião na câmara de vereadores na noite de hoje, em especial meu
amigo Antonio Azir, ex-vereador dessa casa, Marcos Soares, i mprensa, presidente do PMDB o
Romano, quando o vereador que me antecedeu aqui, o Vereador Eugenio Grandó, dizia que
aqui não tinha oposição nessa casa, cheguei levar um tremelique na minha cadeira, se não
tinha oposição aqui o que fazia eu aqui gente? O vereador sabe que eu fui um dos vereadores
que mais briguei, até umas brigas ferrenhas, o Azir que defendia o governo, o Jarré, fiquei muito
tempo sem falar, mas isso faz parte do parlamento, a gente discutir, faz parte às brigas, e eu
fico muito contente quando eu vejo essa união de inicio de mandato, esse abraços, e tomara
que continue gente, tomara que continue esses abraços, mas eu já vi esse filme, já vi varias
vezes esse filme e não é assim, e não deve ser assim também, que aqui é uma casa de
discussão, tem que discutir, nós temos que discutir as coisas em favor da nossa população,
dizer também para o Doutor Elbio, Vereador Elbio Esteve, que essa casa sempre ajudou o
hospital, nós senhor presidente, quando presidente, nós destinamos se não me engano
duzentos mil reais, o Vereador Gilnei Jarré é testemunha de uma emenda que foi do Adroaldo,
de quatrocentos mil reais, então essa casa serem ajudou o hospital e vai continuar ajudando
que é só o que nós temos, vossa senhoria tem razão quando fala, temos só um e temos que
cuidar, dizer senhores vereadores que eu entrei hoje com dois trabalhos aqui, um é de apoio à
um projeto de uma PEC 300 de 2008, que aumenta os servidores militares, os policiais
militares, os bombeiros, nós temos visto ai tanta injustiça, hoje um policial militar inicia
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ganhando setecentos reais por mês e é difícil, eles arriscam a vida, quem veio aqui na tribuna
agora, acabou de dizer, o Vereador Gilnei Jarré, o Vereador Rudinei Brombilla falou que os
brigadianos prenderam, saíram atrás dos meliantes, para ganhar setecentos, oitocentos por
mês, então nós temos que lutar, eu sempre lutei, e os vereadores antigos sabem disso, porque
eu sempre lutei para o aumento dos servidores militares, para os bombeiros também, eles que
saem atrás do pessoal do craque, que vocês falam tanto aqui, defendem, não é minha área, eu
também vou ajudar os dois vereadores que estão com essa bandeira ai, mas também nós
temos que pensar, e eu brincava ali e pensava, também nos alcoólicos, nós não podemos
pensar só no craque, temos que pensar nos alcoólicos também, nós temos um do outro aqui na
câmara, não sei se o Doutor é da área temos que pensar neles também, vamos começar a
cuidar só o pessoal do craque e deixar o pessoal do álcool fora, temos que cuidar dessa gente,
e nós tínhamos um vereador no passado aqui que, ano passado não, ano passado, que estava
aqui, Vereador Luiz Leite que defendia os alcoólatras, então senhores vereadores esta ai o
projeto, o requerimento foi votado já, e também eu entrei com mais um requerimento a eletrocar
reiterando gente, a eletrocar se mudou, fez um prédio bonito lá na Pátria, ficou lindo o prédio,
uma nova sede, mas ficou longe gente, para o povo que vem do bairro, para tirar uma segunda
via, pedir uma religação, então tem que ter um escritório no centro para aquele povo que não
tem passagem, que vem caminhando até o centro, chega no centro e pede a segunda via, não
tem problema, esta resolvido, então tomara, eu tentei na outra legislatura passada, tentei, não
consegui, eu espero que esse prefeito tenha o coração mais humano, e me atenda, porque o
outro não me atendeu, não que seja desumano, mas cada um tem sua maneira de agir como
prefeito, como mandatário, não estou aqui para criticar, quanto ao pedido de informação, é um
pedido de informação que eu entrei Vereador Alemão, Vereador Paulino de Moura, do ano
passado, veio uma resposta do pedido de informação, eu pedi quais os pontos para construção
de usinas que foram vendidos pela eletrocar, e ele me respondeu que foi Passo do Cabrito, o
Passo do Cabrito tinha sido vendido por quatrocentos mil reais, mais a correção da quinhentos
e trinta e dois, e disse que não houve uma venda, uma desistência dos projetos, existia lá uma
meia dúzia de projetos, para construção de usinas, e o que eu sei gente, é que foram vendidos
todos os projetos, esse foi vendido por esse valor, sem autorização desse poder, não se pode
vender nem a sucata, no poder público nem a sucata, o Vereador Gilnei Jarré sabe disso, que
não se pode vender, agora vender os projetos que faziam parte já da empresa para construção
de usinas, sem passar por esse poder, isso é crime gente, isso é crime, eu não estou dizendo
que venderam, mas há informações que vem de fontes muito boas, dentro da empresa, que diz
que foi vendido, nós temos que saber, essa casa tem que fiscalizar, esse foi vendido por
quinhentos e trinta mil reais, todos os projetos, quanto valeria, quanto geraria de energia, a
geração de energia desse seis pontos, que dá para construir seis usinas, em megawats hoje, eu
não entendo de contabilidade, mas gente é simples de ver, isso que eu quero, o que o Vereador
Paulino de Moura pediu para os dois pedidos de informação virem através do líder do governo,
eu até aceito que venha o meu também, mas que venha assinado pelo diretor da empresa,
certo, não tem problema nenhum, não estou aqui para divergir com ninguém, agora sempre
disse, que essa casa é soberana, respeito os vereadores da situação, oposição que eu sou aqui
hoje, não sei, no futuro eu vou ver, eu sou um trabalhador de vocês, fui eleito para isso, certo,
quem paga o meu salário é vocês que estão no plenário; Vereador Paulino de Moura; colega
vereador, me concede um aparte; Vereador Felipe Sálvia; dou um aparte; Vereador Paulino
de Moura; eu também quero ser solidário a vossa pessoa, eu nesse momento eu não sei o
que eu sou, pela primeira vez eu estou em cima do muro, ou eu serei oposição, ou eu serei
situação, mas eu vou trabalhar como a vossa excelência, pela verdade, e se a verdade não vir
agora nesse pedido de informação, eu estou lhe dizendo que votarei favorável a ele, porque
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nós já fizemos esse pedido, vossa excelência fez, aprovamos ele, e ele não veio com todo o
conteúdo que a vossa excelência queria, então eu também estou na mesma situação que a
vossa excelência, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; verdade, o Vereador Gilnei Jarré tem
razão, falava para o Vereador Rudi antes, esse negocio de ser líder, vocês que estão entrando
agora, e com vontade, isso faz parte, a vontade faz parte de quem esta começando, qualquer
situação, mas assim, tomara que continue com essa vontade, mas assim eu gostaria que as
respostas, eu tenho certeza que o Vereador Eugenio Grandó e o Vereador Erlei Antonio Vieira,
também querem que as respostas venham coesas e completas, e assinadas pelo secretario das
pastas que vocês pediram, acho que educação e saúde, eu acho que tem que vir, então o que
eu peço é que o meu pedido, não respondo por eles, eu acho que também gostariam que
viessem assinado pelo secretario, eu gostaria que o meu viesse assinado pelo diretor da
empresa eletrocar, porque esse fato é muito grave gente, já relatei aqui, cansei de brigar de
discutir esse assunto aqui, e tinha uma blindagem muito grande aqui e eu bati nessa blindagem,
e esta lá o Vereador Antonio Azir sentado, ex- Vereador Antonio Azir, mas faz parte, faz parte,
eu brigava, perdia, ia lá e dizia o seguinte, pessoal, cada um vota de acordo com a sua
consciência, é natural que o vereador que esteja na situação, tem que defender o governo, isso
é na assembléia, no congresso, no senado, mas o vereador de oposição, ele tem que lutar para
fiscalizar, e disse, se não me engano foi o Vereador Eugenio Grandó que disse, um bom
governo se faz com uma boa oposição, eu também entendo disso gente, e é verdade o que tu
falou, tomara Deus que guie nosso espaço que nós faça um bom mandato aqui, tem um aparte;
Vereador Gilnei Jarré; quero um aparte Vereador Felipe Sálvia, obrigado por conceder o
aparte, até para contribuir, se não vem por bem, vai por mal, não é vereador, para isso existe a
promotoria publica, então tem que deixar bem ressaltado isso que o senhor sabe esses
caminhos e a gente também esta sabendo que o senhor tem esses caminhos e muito bem
habilidosos, obrigado vereador; Vereador Felipe Sálvia; obrigado; Presidente Vereador
Leandro Adams; com a palavra Vereador De Loreno; Vereador De Loreno; senhor
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas aqui presentes, eu quero
dizer aqui que eu quero estar à disposição do Vereador Erlei Antonio Vieira, Vereador Paulino
de Moura, porque a questão das drogas é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu
moro num bairro lá que eu acho que é onde tem maior acentuação desse problema, e a gente
fica de noite lá, e a gente vê pessoas de família que vem lá e vendem até a roupa do corpo para
ir comprar droga, só que também a gente deve lutar bastante para tentar inibir quem traz essa
droga aqui em Carazinho, porque tem que denunciar, tem que ir atrás e pegar os fornecedores
também, isso que a gente tem que trabalhar em ci ma da segurança, porque isso destrói uma
família, tenho parentes que tem esse problema, isso acaba envolvendo a família inteira, eu não
desejo para ninguém isso porque a vida perde o sentido, e também que na minha campanha eu
preguei três coisas, primeiro a saúde do hospital ali, a gente deve ajudar muito o hospital, ter
um hospital forte, o emprego, e a segurança, porque é muito triste tu ir para uma fila de um
hospital, fazer um exame e levar cinco ou seis meses para conseguir fazer, então a gente deve
disponibilizar bastante recurso lá para o hospital, em prioridade, então eu quero deixar bem
claro aqui também que eu quero estar à disposição, e a oposição deve ser assi m, vamos
procurar conversar antes de bater em nós, porque acredito que o governo Aylton não vai ter
nada para não dar as informações, então cheguem e peçam para nós ai que nós vamos
encaminhar e vai dar tudo certo, porque aqui é para discutir política, mas também é para
conversar, vamos se entender e o que depender de nós a gente vai estar ai, obrigado;
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir colocamos
em votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que
se manifestem, aprovados por todos, requerimentos em destaque, requerimento pedido de

17

informação nº 07 do Vereador Erlei Antonio Vieira e Vereador Eugenio Grandó, esta em
discussão o requeri mento, pois não Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; eu gostaria
de pedir vistas ao requerimento de nº 07 e também o requerimento nº 08 do Vereador Erlei
Antonio Vieira e Vereador Eugenio Grandó para que a gente traga em mãos essas informações,
o mais completo possível, e também o requerimento nº 09 do Vereador Felipe Sálvia;
Presidente Vereador Leandro Adams; então os três requerimentos em bloco, requerimento nº
07, Vereador Erlei Antonio Vieira , requerimento nº 08 Vereador Erlei Antonio Vieira e Vereador
Eugenio Grandó e o requeri mento de nº 09 Vereador Felipe Sálvia, esta em discussão o pedido
de vistas do Vereador Rudinei Brombilla para os três requerimentos em destaque, não havendo
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos; Vereador Felipe Sálvia; questão de
ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador
Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; para questão de ordem eu gostaria de deixar registrado
que constasse em ata que o meu pedido, não falo pelos outros colegas, mas o meu pedido foi
suspenso de tramitação até que venham as informações, e que as informações venham
assinadas pelo presidente da empresa, fique registrado; Presidente Vereador Leandro
Adams; será registrado em ata, Vereador Rudi dá um prazo para esse plenário de quando seria
possível essas informações; Vereador Rudinei Brombilla; podem ser sete dias? Para a
próxima sessão; Presidente Vereador Leandro Adams; esta registrado em ata, peço para a
senhora secretaria proceda à leitura do numero, emenda e autor do projeto, bem como o
parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO
0003/003/2009, Projeto de Lei n° 001/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Declara situação
de emergência e autoriza contratação emergencial de servidores e a abertura de Crédito
Suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 5.156,16. Parecer da comissão de justiça e
finanças, o presente projeto de lei é constitucional conforme parecer jurídico dessa casa, além
disso nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiro; Vereador Felipe Sálvia Relator e Membro, Vereador Gilnei Jarré – Presidente e Vereador Eugênio Grandó – Secretário;
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e
finanças do projeto de lei 001/09 do executivo municipal, não havendo vereador que queira
discutir o parecer colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os
demais que se manifestem, aprovado por todos o parecer de justiça e finanças, peço para a
secretária proceda à leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; parecer da comissão de ordem econômica e social, o presente
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado
como constitucional pela comissão de justiça e finanças , Vereadora Sandra Citolin - relatora e
Presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Élbio Esteve – Membro;
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir o parecer colocamos em
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem,
aprovado por todos o parecer da comissão de ordem econômica e social, esta em discussão o
projeto com os pareceres já aprovados, com a palavra Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe
Sálvia; senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só, hoje à tarde
nós nos reunimos à comissão de justiça hoje à tarde, e eu conversava com os vereadores, onde
eu dizia que esse projeto foi atado com o ex-prefeito, o Alexandre com os vereadores, todos os
vereadores compareceram junto à promotoria, e nós nos comprometemos a aprovar esse
projeto na noite de hoje, agora senhores vereadores, para aprovar projeto de criação de cargo
aqui, eu dizia para o Vereador Gilnei Jarré de tarde, não vai ser fácil, porque eu entendia que o
governo passado já estava inchado, eu via e ouvia em alto e bom tom que iam diminuir os
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cargos de confiança, não houve diminuição, já lotaram todos os cargos, que eu sei lotaram
todos os cargos, então para se criar cargo já fica visado, o meu voto, que é do meu partido,
PDT, que não esta no governo, ainda nós estamos estudando, o que vamos fazer o partido, eu
vou ser contrario a criação de cargo aqui dentro, então não me peçam para votar projeto para
criação de cargos, que eu vou votar contra, esse eu já tinha me comprometido juntamente com
a bancada passada, no ao passado, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, gostaria de
agradecer a presença do publico que vem nos prestigiar hoje, presidente Azir, presidente
Romano, nosso candidato a prefeito Adroaldo De Carli, quero cumprimentar o meu amigo de
infância Paulo Machado, minha família que esta aqui presente, e agradecer por terem nos
prestigiado na reunião de hoje, também gostaria de registrar em ata a postura dos vereadores
eleitos em nos ajudarem na ultima sessão, ajudarem os novos na administração dos trabalhos
dessa casa, então quero registrar e agradecer a postura dos vereadores reeleitos, nada mais
havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e convocamos
os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de janeiro de
2009 às 18 horas e 45 minutos.

Vereador Leandro Adams
Presidente

Vereadora Sandra Citolin
Secretária

A.L.

