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Ata da Reunião Ordinária do dia 19 de janeiro de 2009.............Ata 05 
  
 
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 19/01/2009, convido o Vereador De Loreno para proceder à leitura de um trecho da 
Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); coloco em apreciação a ata da 
reunião ordinária do dia 08/01/2009 esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 
08/01/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovação unânime; coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 12/01/209, esta em discussão a ata da reunião 
ordinária do dia 12/01/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados por 
todos; convido à senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; expediente da reunião ordinária do dia 19 de janeiro de 
2009: Projeto de Resolução da Mesa Diretora, o qual inclui parágrafo único ao Art. 112 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho. Convite Instituto Nacional Municipalista 
para 310° Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, 
Assessores e Servidores, que se realizará de 27 á 31 de janeiro o Hotel Regent Suítes em 
Porto Alegre – RS. IBRAM, informações sobre eventos e carteira de identificação de vereadores 
e servidores. IGAM informando cursos para o mês de Fevereiro. Congresso Nacional, 
informando Recursos do Orçamento da União aos Municípios. Convite para o de Administração 
Legislativo de 28 a 30 de janeiro, no auditório do Hotel Açores em Porto Alegre. Convite para 
Orientações ao Gestor Municipal para o Exercício do Novo Mandato. Convite Sest/Senat para o 
Coquetel de Formatura dos Alunos do Projeto Jovem Aprendiz. Convite para Orientações 
indispensáveis para o exercício do cargo de Vereador. Of. 002/09 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, para solicitar o apoio dos Vereadores para executar a 
reforma do banheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Of. 003/09 
do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, enviando cópia de ofícios 
encaminhados para Secretaria Municipal do Planejamento. Of. 006/09 Câmara Municipal de 
Não Me Toque, informando a composição da Mesa Diretora e demais Vereadores. Of. 001/09 
Eletrocar, informando a nova Direção Executiva da Empresa. Of. 001/09 Câmara Municipal de 
Quinze de Novembro, informando a composição da nova Mesa Diretora e demais Vereadores. 
Of. 001/2009 Câmara Municipal de Chapada, informando a composição da Nova Mesa Diretora. 
Convite UVERGS, para X Curso Técnico para presidentes, membros da mesa diretora, 
vereadores, diretores, assessores, servidores e técnicos legislativos de câmaras do RS, a 
realizar-se de 27 a 30 de janeiro em Porto Alegre. Telegramas do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 
25.404,31. Telegrama do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros, no valor de R$ 63.139,73. Projeto de Lei 006/09 da Mesa Diretora, o qual concede 
o Título Cidadão Honorífico Comenda O Bombeador ao Sr. JOSÉ NELSON DA SILVA. Projeto 
de Lei 003/09 da Mesa Diretora, o qual concede o Título Cidadão Emérito de Carazinho ao 
Sr.ROMEU SCAGLIA BARLEZE. Projeto de Lei 004/09 da Mesa Diretora, o qual concede o 
Título Cidadão Honorário de Carazinho ao Sr.OSVALDO ANICETO BIOLCHI. Projeto de Lei 
005/09 da Mesa Diretora, o qual concede o Título Destaque Jornalístico ao Senhor HÉLIO 
SELBACH DA ROCHA. Projeto de Lei 007/09 da Mesa Diretora, o qual concede o Título 
Cidadão Honorífico Comenda o Bombeador ao Senhor ELEAZIBE DOS REIS. Ante Projeto de 
Lei 001/09 do Vereador Felipe Sálvia, o qual estabelece critérios para o aproveitamento de 
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água nos imóveis públicos próprios, alugados ou cedidos pelo Poder Público Municipal e dá 
outras providências. Sr. Almiro Argentino da Silveira, solicitando que informe aos Vereadores, 
que o mesmo recebeu desta Casa Legislativa em Janeiro de 2007, o titilo de eleitor 
presente/2006. Projeto de Lei 008/09 da Mesa Diretora, o qual autoriza a contratação 
emergencial de 01 (uma) faxineira. Projeto de Lei 009/09 da Mesa Diretora, o qual concede 
reposição de vencimentos aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho. Projeto de Lei 
002/09 Executivo Municipal, o qual dá nova redação ao art. 7° da Lei Municipal n° 5.811, que 
Cria Cargos e salários da FUNDETEC. Projeto de Lei 003/09 Executivo Municipal, o qual 
autoriza contratação emergencial de servidores. Projeto de Lei 004/09 Executivo Municipal, 
concede reajuste anual e reposição de perdas para os vencimentos e subsídios dos servidores 
municipais. Projeto de Lei n° 005/09, o qual altera a Lei Municipal n° 5.242/98 e dá outras 
providências. Projeto de Lei n° 006/09, o qual autoriza a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2009, no valor de R$ 1.285.000,00; Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora para a leitura das indicações e requerimentos pela senhora secretária; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0095/057/09, Solicita que determine ao 
setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes, localizados na Avenida São Bento, 
Bairro Glória, nas proximidades do Mercado Alphaville eis que os mesmos encontram-se na via 
pública atrapalhando o fluxo normal dos veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0096/058/09, Solicita que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes, 
localizados na Rua 21 de Abril, Bairro Centro, nas proximidades do nº 140, eis que os mesmos 
encontram-se na via pública atrapalhando o fluxo normal dos veículos, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 0097/059/09, Solicita a Secretaria de Obras que faça, com urgência, um quebra-
molas na Rua Travessa Vitória, em frente ao número 355, no Bairro Floresta, devido à 
velocidade empreendida por alguns motoristas neste local, colocando em risco a vida das 
pessoas que utilizam esta via, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0098/060/09, Solicita a 
Secretaria de Obras que faça o recapeamento asfáltico entre a Avenida José Antonio Barlette e 
a Avenida Flores da Cunha até o trevo do baixinho, devido ao péssimo estado em que se 
encontra este asfalto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0099/061/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal para que estude a viabilidade de implantação de cisternas, primeiramente tem o 
objetivo de implantar na Praça Central onde será utilizado para a irrigação dos canteiros, vaso 
sanitário, reativação do chafariz, limpeza de calçadas etc. Em termos econômicos para o 
município diminuiria visivelmente nos primeiros meses o enorme gasto financeiro para a 
manutenção da praça, e gradativamente seria implantado em escolas, creches e demais 
setores do município, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0100/062/09, Solicitando que 
determine ao setor competente a limpeza das sangas do nosso município e juntamente uma 
campanha de conscientização da população, orientando sobre os prejuízos causados, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 0101/063/09, Solicita envio de oficio ao Executivo Municipal, para que 
providencie vistoria em relação ao cumprimento da Lei Municipal nº 6822/08, que estabelece 
critérios para formação da fila de espera nos locais de prestação de serviço de saúde pública no 
Município de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0102/064/09, Solicita providências 
urgentes quanto à construção de banheiros junto ao Terminal Rodoviário e Praça Iron Louro 
Baldo Albuquerque, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0103/065/09, roçada no terreno baldio 
localizado na rua Guilherme Sudbrack, Vereador Paulino de Moura - PTB;0104/066/09, Solicita 
que determine ao setor responsável seja realizada a roçada no terreno baldio localizado na Rua 
Guilherme Adolfo Arnold, ao lado do nº 321, Bairro Braganholo, eis que o mesmo apresenta um 
matagal muito alto e prolifera-se a criação de escorpiões o que esta causando transtorno aos 
moradores que tem crianças em suas casas, Vereador Paulino de Moura  – PTB; 0105/067/09, 
Solicita a Secretaria de Obras que realize trabalhos de limpeza e melhorias na boca de lobo 
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(bueiro) que esta em péssimo estado de conservação, localizado na Rua Monte Alegre esquina 
com a Rua Cuiabá, no Bairro Floresta, Vereadora Sandra Citolin  – PMDB; 0106/068/09, Solicita 
a Secretaria de Obras que realize trabalhos de colocação de tubos em ambos os lados da rua e 
pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Carijós, localizada no Bairro Conceição. 
Pois, a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, gerando diversos transtornos 
para os moradores principalmente nos dias chuvosos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0107p/069/09, Solicita que o Departamento Competente do Executivo Municipal, notificar o 
proprietário do terreno baldio localizado na Rua Monte Alegre esquina com a Rua Cuiabá, 
localizado no Bairro Floresta, para que seja feita a limpeza do mesmo, Vereadora Sandra 
Citolin- PMDB; 0108/070/09, Solicita a Secretaria de Obras que realize trabalhos de limpeza, 
roçadas, melhorias da ponte, viabilização da canalização do esgoto e das águas das chuvas, no 
final da Rua Pedro B. Junges, localizada no Bairro Dileta. Pois, a ponte está em péssimas 
condições de uso e trafegabilidade, gerando diversos transtornos para os motoristas e 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0109/071/09, Solicita a Secretaria de Obras que 
realize trabalhos de cascalhamento, limpeza, melhorias da ponte e da tubulação do esgoto e 
das águas das chuvas, no final da Rua Manoel Notari, localizada no Bairro Dileta. Pois, a 
mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, gerando diversos transtornos para os 
moradores principalmente em dias chuvosos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0110/072/09, 
Solicita a Secretaria de Obras que realize trabalhos de pavimentação asfáltica, limpeza de 
entulhos e melhorias no escoamento das águas das chuvas, em toda a extensão da Rua 
Guilherme Schulz, localizada no Bairro Alvorada. Pois, a mesma está em péssimas condições 
de trafegabilidade, gerando diversos transtornos para os motoristas e pedestres, principalmente 
em dias chuvosos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0111/073/09, Solicita a Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de compactação, cascalhamento, limpeza, no final da Rua Emília 
Simon, localizada no Bairro Dileta. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidade, gerando diversos transtornos para os moradores principalmente em dias 
chuvosos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0112/074/09, Solicita a Secretaria de Obras que 
realize trabalhos de compactação, cascalhamento, limpeza em toda a extensão da Rua 
Caçapava e colocação de bueiro em frente ao nº. 295, localizada no Bairro Floresta. Pois, a 
mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, gerando diversos transtornos para os 
moradores principalmente em dias chuvosos; Solicita a Secretaria de Obras que realize 
trabalhos de melhorias, colocação de tubos no final da Rua Rio Negro, localizada no Bairro 
Floresta. Existe na mesma uma erosão causada pelas águas das chuvas. A referida rua é 
movimentada, com grande fluxo de veículos, principalmente de caminhões da coleta de lixo que 
se dirigem ao aterro municipal; Solicita a Secretaria de Obras trabalhos de recolocação da 
parada de ônibus (abrigo), na esquina da Rua Itaqui cruzamento com a Rua Vitória, localizadas 
no Bairro Floresta. Os usuários do transporte coletivo têm que aguardar no sol e na chuva o 
ônibus. Pois o ponto do ônibus continua no mesmo local, mas sem o abrigo para proteger os 
usuários, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 0113/075/09, Solicita com urgência para que o 
Executivo Municipal estude a possibilidade da troca entre o imóvel onde hoje encontra-se o 
Movimento Feminino Comunitário de Carazinho - MOFECOM pelo imóvel da esquina onde 
encontra-se o Combate e prevenção a Dengue, ambas de propriedade do município, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0114/076/09, Solicita em 
complementação a indicação apresentada e apontada no livro de registro de nº. 0053/040/09, 
de autoria do Ver.Leandro Adams, e por solicitação do Conselho Municipal Direito da Pessoa 
com Deficiência - CMPD, solicita a Secretaria Municipal do Planejamento, que as vagas de 
estacionamento para deficientes, obedeça a sugestão apresentada, Vereador Leandro Adams – 
PT e Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0115/077/09, Solicita a Secretaria de Obras que realize 
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operação tapa buraco, na Rua Silva Jardim nº. 1300, em frente à Exatoria Estadual, pois o 
mesmo está colocando em risco o trânsito neste local, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
0116/078/09, Solicita a Secretaria de Obras que realize com a máxima urgência, o fechamento 
de um buraco situado na R. Dinarte da Costa, em frente ao n°. 91 no bairro Sassi, pois o 
mesmo está ocasionado uma erosão muito grande no solo, sendo que a camada asfáltica e o 
calçamento em frente a está residência está suspenso prestes a desmoronar, colocando em 
risco a vida dos moradores, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0117/079/09, Solicita com 
urgência para que o Executivo Municipal faça a entrega das medicações contínuas nos ESF 
nos bairro de origem, Vereador Leandro Adams - PT; 0118/080/09, Solicita a Secretária de 
obras que execute trabalhos de limpeza dos canteiros centrais na Av Pátria em toda sua 
extensão; Solicita a Secretaria de Obras que execute término do calçamento da Rua Felipe 
Camarão no bairro Braganholo, pois apenas metade da referida rua possui calçamento; Solicita 
a Secretaria de Obras que execute trabalhos de recapeamento asfáltico ou operação tapa 
buracos na R.GAL. Cassal M. Brum no bairro São Pedro que se encontra com diversas 
irregularidades, 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, e muitos caminhões já tiveram pneus estourados devido aos diversos buracos 
o que aumenta a probabilidade de acidentes mais graves; Solicita a Secretária de obras que 
execute trabalhos de pintura do estacionamento em frente ao HCC e dos meio fios, pois os 
motoristas que necessitam estacionar no referido local reclamam que cada um estaciona de 
qualquer forma, já que a pintura já está apagada o que prejudica o bom funcionamento do 
nosso trânsito, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0119/081/09,  Solicita com urgência para 
o Executivo Municipal estudar a possibilidade de reativar a creche localizada nas dependências 
da Escola Alfredo Scherer, no Bairro Floresta, onde anteriormente funcionava a Creche Kênia 
Setti, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0120/082/09, Solicita a Secretaria de obras que realize 
trabalhos de recolocação de duas lixeiras no Calçadão, na Avenida Flores da Cunha, uma em 
frente à farmácia Capilé e outra em frente à loja Do Pé, ESDL – PP; 0121/083/09, Solicite a 
Secretaria de obras que realize trabalhos de Reconstrução de Calçamento começando na 
esquina da Rua Senador Salgado Filho com Rua Tupiniquins adentrando a Rua Tamoios até a 
esquina em frente ao nº. 408, Vereador De Loreno  – PP; 0122/084/09 Solicita a Secretaria de 
obras que realize trabalhos de Construção de uma parada de Ônibus em frente ao Asilo, na 
Rua Senador Salgado Filho esquina com Rua São Vicente de Paula, Bairro Conceição, 
Vereador De Loreno – PP; 0123/085/09, Solicita a Secretaria de Obras que realize trabalhos de 
alargamento da rua e cascalhamento da Rua Jéferson Pacheco, continuação da Rua Minas 
Gerais no Bairro Oriental, Vereador De Loreno – PP; 0124/086/09, Solicita reforma de  Tapa 
Buracos ou reconstrução do asfalto de 50 metros da Rua Goiás, Bairro Oriental em frente ao nº 
295,Vereador De Loreno – PP; 0125/087/09, Solicita a Secretaria de obras que realize trabalhos 
de Operação Tapa Buracos no calçamento da Rua Coroados, no Bairro Princesa, nas 
mediações do nº 775 até a academia Dóris, Vereador De Loreno – PP; 0126/088/09,  Solicita a 
Secretaria de obras que realize trabalhos de patrolamento, devido aos buracos existentes na 
entrada de residências de moradores da Rua Farrapos, ao lado do nº. 71, fundos com antiga 
peixaria Itararé, Bairro Princesa, Vereador De Loreno – PP; 0127/089/09, Solicita a Secretaria 
de obras que realize trabalhos de recolhimento de lixo e entulhos em um terreno baldio na Rua 
Coroados, no Bairro Princesa, ao lado da residência de nº 775, Vereador De Loreno – PP; 
0128/090/09, Solicita a Secretaria de Obras para que seja levantado o meio fio na Rua Assis 
Brasil, nas proximidades da moradia n° 51, pois em dias chuvosos a água invade a moradia 
causando transtornos aos moradores, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 
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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 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 
aproximado de quanto isso valeria hoje? 7 – Qual seria o custo total do investimento 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; 0129/020/09, solicita na forma regimental que inclua na leitura do expediente da reunião 
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ordinária do dia 19 de janeiro de o e-mail recebido por este vereador da excelentíssima senhora 
governadora do estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0130/021/09, solicitação de recursos financeiro a deputado estadual, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 0131/022/09, Solicita que seja oficiado a Direção das Centrais Elétricas de 
Carazinho S/A – ELETROCAR, que determine ao departamento competente,  que não efetuem 
cortes luz pela parte da tarde, tendo quer aguardar para o dia seguinte o pedido religamento, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0132/023/09, Solicita envio de oficio ao Diretor da Empresa 
Glória, para que estude a possibilidade da colocação de um posto de venda de passagens ou 
vale transporte na Avenida Flores da Cunha; Solicita a mesa diretora desta Casa que estude a 
possibilidade da implantação de uma cisterna para a captação das águas das chuvas, por se 
tratar um método simples e barato para a implantação e que não trará grandes transtornos 
confiamos em sua viabilidade, esta água poderá ser usada nos banheiros, limpeza de calçadas, 
irrigação dos jardins etc, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0133/024/09, que seja enviado oficio 
ao diretor da empresa gloria para que estude a possibilidade da colocação de um posto de 
venda de passagens ou vale transportes na Avenida Flores da cunha, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0134/025/09, Solicita envio de ofício ao Senhor Presidente da República, ao Senhor 
Ministro da Fazenda e ao Senhor Ministro do Trabalho, solicitando que sejam tomadas 
providências mais enérgicas no sentido de combater a crise econômica, pois até o momento as 
medidas tomadas são um tanto tímidas. Solicita-se em especial que sejam providenciadas 
formas de baixar juros incentivando assim o crédito, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0135/026/09, Solicita a Mesa Diretora que autorize viagem a Brasília / DF, entre os dias 07 à 11 
de fevereiro do corrente, tendo por finalidade audiências nos Gabinetes dos Deputados 
Federais: Luiz Carlos Busato para confirmar recursos para a canalização da sanga localizada 
no bairro Aurora, com Deputado Cláudio Diaz buscar recursos para saneamento e calçamento, 
ainda com o Deputado Beto Albuquerque agilizar o inicio das obras de asfaltamento do acesso 
ao Aeroclube que se tinha previsão para o mês de janeiro e até o momento não foi dado inicio a 
obra de infra-estrutura. Ainda, participar do Encontro Nacional de Prefeitos Eleitos, promovido 
pelo Governo Federal, nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, Vereador Eugenio Grandó – PTB , Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0136/027/09, Solicita que conste em Ata e 
oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor JOÃO OSÓRIO ALMEIDA, transcorrido no último dia 
18 de janeiro, Vereador Paulino de Moura – PTB;0137/028/09, Solicita envio de 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 do 
poste de madeira localizado na Rua Manoel Notari, frente ao n.175  no Bairro Dileta. O referido 
poste está em precárias condições de uso. Com as melhorias, zelará pela segurança dos 
moradores, pedestres destas localidades, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0138/029/09, 
Solicita envio de ofício a CORSAN, para que a mesma verifique e providencie o fechamento de 
um buraco existente na Rua Dinarte da Costa, em frente ao nº. 91, Bairro Sassi, Vereador 
Eugenio Grandó – PTB; 0139/030/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após aprovado em plenário pede para que a Mesa Diretora desta Casa realize estudos no 
projeto de reforma, e sejam feitas pequenas modificações para facilitar o acesso de cadeirantes 
garantindo , desta forma melhores meios de locomoção para os mesmo, assim apresento 
algumas sugestões para serem estudadas e corrigidas dentro das possibilidades: 1º  - Banheiro 
situado no segundo piso  desta casa  a porta externa  não permite o acesso à porta interna.2º  - 
A Entrada para o plenário não possui rebaixamento sendo que os cadeirantes necessitam  da 
ajuda  de terceiros para entrar no plenário, restringindo seu livre acesso. 3º - Aporta da 
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Biblioteca também possui medidas inferiores não permitindo aos cadeirantes o uso dos 
computadores para pesquisas. 4 º  - E para as futuras instalações que ainda forem construídas 
peço que sejam observadas  esta questão do acesso aos cadeirantes  para as bancadas e 
demais repartições. Senhor Presidente, Srs. Vereadores: O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após aprovado em plenário pede para que a Mesa Diretora desta 
Casa realize estudos no projeto de reforma, e sejam feitas pequenas modificações para facilitar 
o acesso de cadeirantes garantindo , desta forma melhores meios de locomoção párea os 
mesmo, assim apresento algumas sugestões para serem estudadas e corrigidas dentro das 
possibilidades: 1º  - Banheiro situado no segundo piso  desta casa  a porta externa  não permite 
o acesso a porta interna. 2º - A Entrada para o plenário não possui rebaixamento sendo que o 
cadeirante necessite  da ajuda  de terceiros para entrar no plenário, restringindo seu livre 
acesso. 3º  - Aporta de Biblioteca também possui medidas inferiores não permitindo ao 
cadeirante o uso dos computadores para pesquisas. 4 º  - E para as futuras instalações que 
ainda forem construídas peço que sejam observadas  esta questão do acesso aos cadeirantes  
para as bancadas e demais repartições.  È concretizando um dos preceitos constitucionais  
fundamentais positivado no inciso XV, do Art, 5º da nossa carta Magna que diz: VX- é livre a 
locomoção no território nacional em, tempo de paz, podendo qualquer pessoa, no termos da lei, 
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A constituição Federal consagra a 
proteção aos deficientes físicos, objetivando a inclusão dessas pessoas na sociedade, nos 
artigo : art. 7º, XXXI,  art. 23, II art. 24 XIV, art 37, VIII, art. 203, IV  E V; ART 227 § 2º E ART. 
244. A competência para os Municípios legislarem a respeito do assunto está prevista no artigo 
23, II da constituição federal, que diz: Art 23 – é de competência comum da união, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: II – cuidar da saúde e assistência  pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; Dentro do capitulo III, a constituição Estadual, 
ao tratar da política Urbana, dispôs  no Art 234 VII; Art. 2345 No estabelecimento de diretrizes e 
normas relativas ao desenvolvimento  urbano, o livre Estado e Municípios  assegurarão : VII 
especialmente ás pessoas portadoras de deficiência , livre acesso e edifícios e particulares de 
freqüência aberta ao publico e logradouros públicos , mediante eliminação de barreiras 
arquitetônicas e ambientais, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0140/031/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em 
Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do Senhor JOÃO  OSÒRIO DE ALMEIDA  dia 
19.01.2009. À família enlutada do Senhor JOÃO  OSÒRIO DE ALMEIDA  , nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0141/032/09, 
Solicita envio de oficio ao Executivo Municipal com PEDIDO DE INFORMAÇÃO, relacionado à 
venda de Projetos PCHs (usinas) durante a administração anterior, visto que na legislação 
passada solicitou-se o mesmo e foi informado que houve desistência de parceria da PCH do 
Passo do cabrito, muito embora tenha sido informado extra-oficialmente que houve sim, a 
venda, e não só de um projeto, mas da venda de todos os pontos, o que inegavelmente infringe 
a Lei, o que depende da autorização Legislativa ou concorrência pública, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 0142/033/09, Solicita ao Departamento de Trânsito, a instalação de um semáforo 
no cruzamento das Ruas Antônio Vargas, Marechal Floriano e Silva Jardim, pois este 
cruzamento tem fluxo intenso de veículos, podendo assim ocorrer acidentes, pois há muita 
imprudência por parte dos motoristas que muitas vezes não respeitam a sinalização, Vereador 
Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0143/034/09, Solicita ao Departamento de Comandos 
Mecanizados, na pessoa do Diretor Ony Lacerda da Silva, viabilização da concessão de uma 
Retroescavadeira marca Fiat Allis FB 80.2, registrada no patrimônio do Estado sob n°. SAA 
030/57 DCM 532, que se encontra no município com problemas mecânico, posto ser 
incontestável a necessidade da mesma, tendo o município sua economia amplamente calcada 
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na agricultura de pequeno, médio e grande porte, e ainda por haver disponibilidade financeira 
do município em assumir o conserto da referida máquina, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;  
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos para o intervalo regimental de 10 minutos, 
pois não; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de 
consultar os nobres pares, para que seja suprimido o intervalo regimental e o grande 
expediente, e que os requerimentos sejam votados em bloco com exceção do requerimento 
pedido de informação do Vereador Felipe Sálvia que vai fazer a retirada dele, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento verbal do Vereador 
Paulino de Moura, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação o 
requerimento verbal, 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 presidente, gostaria de fazer um requerimento 
verbal, para que os projetos fossem votados em bloco, visto que é acordo de lideranças; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a proposição do Vereador Felipe 
Sálvia para votação em bloco dos projetos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador 
Paulino de Moura; gostaria de pedir ao Vereador Felipe Sálvia se possível o um e dois, porque 
eu gostaria de me manifestar só nesses dois, no um e no dois, se possível; Presidente 
Vereador Leandro Adams; está em discussão à proposição do Vereador Felipe Sálvia, se vota 
ou não os projetos em bloco, com exceção do um e dois que é a proposição do Vereador 
Paulino de Moura, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovados por todos; convido a senhora secretária para fazer a leitura e o numero 
e autores dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 01 
Vereador Paulino de Moura -PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 03 Vereador 
Rudinei Brombilla - PP; nº 04 Vereador Elbio Esteve - PSDB; nº 05 Vereador Elbio Esteve - 
PSDB; nº 06 Vereador Felipe Sálvia - PDT; nº 07 Vereador Eugenio Grandó - PTB, Vereador 
Paulino de Moura - PTB, Vereador Felipe Sálvia - PDT e Vereador Gilnei Jarré - PSDB; nº 08 
Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin - PSDB; nº 10 Vereador 
Eugenio Grandó - PTB; nº 11 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 12 Vereador Rudinei 
Brombilla - PP; requerimento pedido de informação nº 13 Vereador Felipe Sálvia - PDT; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esse foi pedido destaque, retira a leitura; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; retirado o de nº 13; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; gostaria de pedir a suspensão de tramitação do meu requerimento, que eu já 
conversei com o líder do governo, Vereador Rudi, ele vai me trazer as informações em mãos, 
então eu gostaria de pedir a suspensão de tramitação desse meu requerimento; Presidente 
Vereador Leandro Adams; então fica prejudicado o requerimento nº 13 por solicitação do 
autor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 14 Vereador Erlei Antonio Vieira 
- PSDB; nº 15 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; nº 07 pedido de informação Vereador Erlei Antonio 
Vieira - PSDB e Vereador Eugenio Grandó - PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; 
consulto aos autores sobre os requerimentos com pedido de vistas, Vereador Grandó, Vereador 
Erlei Antonio Vieira; Vereador Grandó; o pedido de informações já foi respondido; Presidente 
Vereador Leandro Adams; fica prejudicado então os pedidos de informações do autor 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Erlei Antonio Vieira e Vereador Felipe Sálvia; esta em 
discussão os requerimentos, com a palavra Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
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Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas que nos 
dão a honra de estar na casa do povo, presidente do PMDB Romano Guerra, meu amigo e 
suplente de vereador do PTB Marcos Soares, demais pessoas, eu vou me ater senhor 
presidente, senhores vereadores a dois requerimentos, um é com o falecimento do nosso amigo 
querido prestador de serviços João Osório, o barbeiro, o qual hoje eu me emocionei no seu 
velório, onde a quarta geração cortou o cabelo com ele, foi um filho que estava lá que contou 
essa história, então isso deixa a gente bastante emocionado porque o João Osório foi sub-
prefeito em Tamandaré, foi um prestador de serviço muito interessante para Carazinho e 
recebeu desse poder uma homenagem, para vocês verem o quanto é importante a homenagem 
que nós prestamos as pessoas que nós prestamos as pessoas aqui de Carazinho, porque não 
adianta você prestar uma homenagem depois que as pessoas partem, porque depois que elas 
partem, elas partiram, enquanto elas estão em vida é que nós devemos homenagear as 
pessoas e tem muita gente prestando serviço para a sociedade e não recebem esta 
homenagem porque a câmara ela tem um numero limitado para dar esses troféus para as 
pessoas, então estou muito emocionado porque eu vejo que o Senhor Osório, sempre vi e 
sempre falei com ele é um cidadão de bem, um cidadão que tinha opiniões diferentes da gente, 
mas sabia convergir com a gente, também senhor presidente, senhores vereadores, no dia 07 
estará se deslocando até Brasília o Vereador Eugenio Grandó, Vereador Gilnei Jarré, Vereador 
Felipe Sálvia e esse vereador, o que esta acontecendo, o Vereador Felipe Sálvia tem um 
transito muito forte com o deputado Beto Albuquerque e lá foi solicitado para o asfaltamento do 
nosso aeroclube, e era para iniciar a obra em final de dezembro e inicio de janeiro, e ainda não 
iniciou, informações extra-oficiais que eu tenho de que já esta orçado o recurso, já esta 
disponível o recurso e já esta sendo liberado, também eu e o Vereador Eugenio Grandó, temos 
uma audiência com o deputado Luis Carlos Busato e com o senador Sergio Zambiasi, onde nós 
vamos buscar recursos para o município de Carazinho, para ser implantado no bairro Vargas, 
onde tem uma sanga que as casas lá não conseguem suportar o odor que tem lá, o cheiro que 
tem lá, e também no bairro Alvorada, no bairro Aurora onde também tem uma sanga que são 
poucos metros, então nós estaremos em Brasília buscando esse recurso para desenvolver o 
nosso município para prestar serviço para o nosso município, o Vereador Gilnei Jarré tem lá em 
Brasília, bons contatos, que se coloca a disponibilidade da administração, isso não quer dizer 
que nós vamos dar sustentabilidade a administração, nós temos que dar governabilidade para 
essa administração, para que ela possa resolver os seus problemas, então com certeza vai ser 
muito importante essa ida a Brasília, senhor presidente, senhores vereadores, então eu peço a 
compreensão do plenário, para que entenda e compreenda e nos autorize a ir até lá, também 
quero registrar a presença do sempre vereador e ex-Vereador Antonio Azir, presidente do PTB, 
que para nós é uma satisfação à presença da sua pessoa na reunião da casa do povo, porque 
tu tens aqui e eu disse hoje lá no gabinete do prefeito, dois vereadores, quem pensar, quem 
imaginar, que vai fazer eu e o Vereador Grandó, entrar em rota de colisão, esta redondamente 
enganado, porque aqui neste poder nós vamos votar juntos, ou favorável, ou contrário, porque 
a gente como cidadão, como pessoa, tem que saber diferenciar as coisas, então como 
legislador, eleito que fomos eu e o Vereador Eugenio Grandó, nós vamos caminhar juntos, e 
precisamos Marcos, do apoio de vocês, os suplentes que nos ajudaram a nos eleger 
vereadores, que vocês se façam presentes, que vocês venham às reuniões na casa do povo, 
nós vamos fazer uma parceria onde nós vamos oportunizar, pelo menos eu, vou oportunizar 
aos suplentes de assumir nessa casa, de mostrar as seus trabalhos nessa casa, porque 
sozinho tu não chega a lugar nenhum, você tem que ter aliados, você tem que ter 
companheiros, então tenha certeza nisso, nós estaremos juntos, PTB de Carazinho estará 
junto, tanto eu e o Vereador Eugenio Grandó, quanto os suplentes do nosso partido, seria isso 
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senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; senhor presidente, demais 
membros da mesa, publico em geral, vou te dar uma folga hoje Rudi, mas igual vou pedir que tu 
leve um recado, estava analisando os pedidos, os requerimentos e as indicações enfim, mais 
de 50% das indicações e dos requerimentos dizem respeito à questão das vias publicas, aos 
buracos, enfim a má conservação das vias publicas, se o código de posturas do município for 
cumprido e a fiscalização municipal cobrar, por exemplo da Corsan, eu te garanto que as vias 
publicas, as nossas vias publicas estarão muito melhor, a escavação em vias publicas para 
consertos emergenciais de rede de água, telefone, energia elétrica, serão comunicados à 
municipalidade e reparado o pavimento em até dez dias após o conserto pelo responsável, não 
ocorrendo o conserto do pavimento no prazo estabelecido, após aplicação da pena ao 
responsável, o município realizará o conserto, pena: multa de trezentos reais, eu fiquei oito 
anos na administração, eu briguei Rudi, vou te dizer, briguei lá dentro, era uma das coisas que 
eu implorava para ser feito, tem muita coisa que não é responsabilidade do município, e cai nas 
costas do município, então acho que o setor de fiscalização no município, a secretaria de 
planejamento, tem que notificar a Corsan, a companhia telefônica, enfim os órgãos 
responsáveis pela abertura das valas, para cumprir o nosso código de posturas, porque essa é 
uma função do executivo, e de nós do legislativo, fazer com que as pessoas cumpram a 
legislação seja municipal, principalmente a municipal, então hoje eu não vou te pedir um serviço 
direto do executivo, mas que leva um recado para que a administração publica como um todo 
comece a agir diferente, porque tem ruas que tu notifica a Corsan que tu vai asfaltar a rua, não, 
eles esperam tu asfaltar a rua para depois ir até lá fazer a ligação de água, estraga o asfalto 
feito no mesmo dia, então tem coisas que você resolve sem gastar dinheiro do erário municipal, 
que a gente resolve fazendo a legislação ser cumprida, então é um pedido que eu deixo, mais 
um Rudi, espero que tu não canse, como diz o Vereador Gilnei Jarré, mas enfim o executivo 
tem a responsabilidade no sentido de fazer com que a Corsan principalmente que vira uma 
gangorra, a rua depois que ela abre a vala, que toma a atitude correta, e conserte as vias 
publicas, muito obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, amigos que nos 
assistem nessa noite de hoje, entramos com um requerimento ao DCM, departamento de 
comandos mecanizados do estado onde fizemos um pedido a eles pedindo a concessão de 
uma retroescavadeira, essa retroescavadeira encontra-se no município, com problemas 
mecânicos, maquina que nós utilizávamos juntamente na secretaria de desenvolvimento, 
disponibilizava essa maquina aos agricultores, enfim para atender as demandas da agricultura, 
e hoje essa maquina esta encostada em uma oficina precisando de alguns reparos, então 
estamos pedindo a concessão definitiva para com que o município possa restaurar a maquina, 
é uma maquina praticamente nova mas com problemas,  para que nós possamos utilizar ela na 
agricultura onde a gente sabe que a demanda é grande, e a prefeitura em toda sua dificuldade 
de maquinário, será bem vinda essa maquina ao nosso município, fugindo um pouquinho 
presidente em relação aos requerimentos, o nosso secretario da saúde, Pedro Santana, acho 
que equivocou-se no momento em que se pronunciou numa das emissoras de rádio de 
Carazinho, dizendo que o objetivo dele é salvar Carazinho, acredito que ele tenha é que 
trabalhar na saúde, fazer da mesma forma que os outros secretários que lá passaram fizeram, 
cada um dando a sua contribuição, sem se manifestar muito, que eu acho que o objetivo é 
trabalhar, não se manifestar antes de fazer, ele mencionou que os gabinetes odontológicos 
estão precários, com razão, a gente sabe que esta precário, mas também sabemos dos 
recursos que a saúde possui, dizendo que vai comprar todos os equipamentos novos, eu acho 
que a comunidade tem que saber que não é ele que vai comprar, é o prefeito atual que vai 
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executar a compra de uma licitação que esta pronta feita em 2008 pelo antigo prefeito, então 
acho que isso tem que de repente levar ao conhecimento do secretario que já pela segunda vez 
que acho que ele comete equívocos, por que se ele se interar bem do assunto, ele ajudou a 
afundar um pouquinho a administração no ano que o Aylton entregou a administração para o 
prefeito Alexandre, eu acho que agora é a hora de trabalhar, mostrar de repente o que ele 
realmente não fez, em anos passados, obrigado presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; com a palavra Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; senhor presidente, 
secretária, colegas vereadores, platéia aqui presente, um dos requerimentos que foi dada 
entrada por mim, seria uma das reivindicações da campanha, que seria a colocação de um 
ponto de  venda de passagens e de vale transporte na avenida Flores da Cunha, a gente 
durante esses meses que a gente se empenhou, trabalhou, escutou bastante a população, e 
uma reclamação era essa, exatamente isso, a gente tem que se deslocar, quem mora desse 
lado, paga uma passagem para pegar lá no outro lado da cidade, então assim acaba perdendo 
com isso, então a gente pediria ao vice, não é Rudi, se há a possibilidade de falar com a 
empresa Glória; Vereador Paulino de Moura; concede um a parte, até para lhe auxiliar, porque 
isso é uma reivindicação da sociedade, da comunidade, na próxima licitação que houver, terá 
que estar estabelecido um ponto de venda no centro da cidade, então é um levante muito 
importante que a vossa pessoa esta fazendo, mas na próxima licitação já tem que estar 
constando que tenha que ter no centro da cidade um ponto de venda, obrigado; Vereador 
Gilnei Jarré; questão de ordem Vereador Elbio Esteve, até para contribuir, nós temos um 
vereador legendário aqui junto conosco, sexto mandato, não é vereador, eu acho que o senhor 
deve acompanhar essas inúmeras reivindicações da comunidade, inúmeras reivindicações dos 
vereadores, e nunca fomos atendidos pela empresa Glória de Carazinho, então só para levar ao 
seu conhecimento, que o senhor não se iluda, que o senhor não será atendido, pode ter a 
certeza, obrigado vereador; Vereador Elbio Esteve; mas agora a gente conta com o Rudi, 
vamos ver se a gente consegue, dessa vez, demover então a nossa empresa Glória, que 
consiga colocar um ponto de venda aqui; Vereador Eugenio Grandó;  a questão não é, 
concordo com o Vereador Paulino de Moura, com meu colega de bancada, que na próxima 
licitação estará presente à questão da venda de passagem, mas meu Deus do céu, eu tenho 34 
anos, desde que eu tenho memória eu vejo a população, e passa um vereador, e passa dez e 
passa, todos os vereadores acho que pediram para botar uma venda de passagens, o Vereador 
Felipe Sálvia, pedia para a eletrocar colocar um posto no centro, o que também concordo, ficou 
meio distante na Pátria, mas uma empresa, privada, que não esta fazendo favor para ninguém, 
ela esta ganhando gente, ela ganha, é o único negócio que ganha adiantado, tu vai lá e compra 
passagem para os 30 dias adiantados, ou não? quem é que ganha adiantado? Ninguém, em 50 
anos não botar um posto de venda de passagens minha gente, é uma vergonha, eu acho que 
foge um pouco da alçada, mas o executivo é o dono da concessão, o executivo cabe a ele, se 
ele quiser sim, a qualquer tempo e a qualquer momento exigir que se coloque um posto de 
passagem, uma venda de passagem no centro da cidade, então quero dizer assim Jarré, eu 
sou um pouco mais otimista que você, eu torço e espero, e acredito que irão colocar, senão 
depois quando tem a licitação, quando perde a licitação é bonito de dizer, faz 50 anos que eu 
opero em Carazinho, eu sou carazinhense decoração, 100% carazinhense, é verdade, mas os 
proprietários tem que se preocupar com a população, não só no momento da licitação para 
fazer marketing e sim dar o que a população merece, que no momento é uma reivindicação, 
que eu tenho lembrança desde que eu tenho lembrança, que todo mundo faz em Carazinho, 
obrigado; Vereador Elbio Esteve; é isso ai, e um outro requerimento que a gente pode 
começar a dar o exemplo aqui na casa é a colocação de uma cisterna presidente, para dar o 
exemplo, coletar essa água da chuva, e aproveitar ela para a gente aqui na casa do povo, é 
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isso ai; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; 
senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários públicos 
municipais que aqui se encontram presentes, ex- vereador e presidente do PTB Antonio Azir, 
presidente do PMDB, Romano Guerra, enfim a todos que aqui estão na casa do povo, eu quero 
comentar referente a um requerimento para as centrais elétricas de Carazinho, onde a gente 
andando nos bairros, a população, principalmente a mais carente, tem nos solicitado para que 
os cortes de energia elétrica sejam efetuados somente pela parte da manhã, porque 
normalmente quando acontece pela parte da tarde esta trazendo inúmeros transtornos para as 
pessoas quando chegam em casa, muitas vezes depois do horário de expediente, 17 horas, 20 
horas, então entrei com esse requerimento para a direção da eletrocar que efetue esse corte 
pela parte da manha onde as pessoas tenham tempo para buscar recursos financeiros, fazer o 
pagamento e principalmente a noite não ficar sem energia elétrica, principalmente pessoas 
idosas, diabéticas que tem insulina, precisa armazenar me refrigerador, pessoas carentes que 
tem criança por causa do leite, então tenho certeza que esse requerimento vai ser atendido, 
também quero dizer a vossa excelência, Vereador Gilnei Jarré, que eu não concordo quando 
ele diz que o secretario municipal da saúde afundou a saúde junto com o Aylton, só para 
lembrar aos presentes aqui que foi no governo do prefeito Aylton Magalhães, quando o Pedro 
era secretário, que vieram os 12 PSFs, que ai estão hoje nos bairros da nossa cidade, então 
com todo respeito a vossa excelência esse termo que afundou a saúde de Carazinho, vou 
discordar da vossa senhoria e dizer que o Aylton Magalhães e o Pedro Santana de Moraes, 
além de ser um dos melhores secretários da saúde de Carazinho, foi onde levantou a saúde, 
sem falta de medicação, sem falta de exame, e acima de tudo cm atendimento a população, 
obrigado; Vereador Paulino de Moura; colega Vereador Rudi, me concede um aparte até para 
lhe dar mais subsídios, esses PSFs, esta ai o Vereador Antonio Azir e junto comigo estivemos 
com o prefeito Aylton em Brasília, onde a senhora do ministério disse assim, vocês estão aqui 
mendigando alguns trocados, tem um programa que vai revolucionar o município de vocês, nós 
ligamos para o Doutor Pedro Santana, elaborou os projetos, e veio esse recurso para cá, quero 
também afirmar a vossa excelência, os PSFs quando o governo do PSDB assumiu, ele queria 
extinguir porquê não tinha nexo nenhum, que era uma politicagem, que era isso, que era aquilo, 
e o Doutor Pedro, com muita coragem, fez a melhor saúde do município de Carazinho, as 
pessoas não tinham falta de medicamento, não tinha falta de exame, tinha sim ordem nas 
farmácias para poder comprar o seu medicamento, então eu também concordo que o Doutor  
Pedro Santana fez um excepcional trabalho na área da saúde, pode falar de qualquer outro 
secretário, do Doutor Pedro eu quero afirmar também que foi o melhor secretário de saúde que 
o município de Carazinho já teve até esse momento e terá também melhoras na saúde a partir 
de agora, obrigado; Vereador Rudinei Brombilla; obrigado Vereador Alemão, só para 
complementar também, inclusive nós estamos voltando os PSFs, o atendimento médico de oito 
horas diárias, que antes quando foi instalado em Carazinho, no programa de saúde familiar o 
médico tinha que cumprir oito horas no posto de saúde, tendo ou não tendo paciente, e não 
esta mais sendo cumprido, não estava mais sendo cumprido, então queremos reafirmar as 
pessoas presentes ai, que vamos voltar a cumprir às oito horas, o médico tem que estar no 
posto de saúde esperando a população para atender, e não o povo no posto de saúde 
esperando o médico para ser atendido, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; um aparte, vereador, 
fazer é fácil, pagar que é difícil vereador, isso o prefeito Alexandre fez, pagou as dividas, mas 
de dois milhões em dividas, na área da saúde ficou dos governos passados, inclusive do 
governo Aylton, isso a gente fala com propriedade porque existiu, então fazer é fácil, pagar não 
é para qualquer um, é só para quem realmente  é um bom administrador, obrigado; Vereador 
Rudinei Brombilla; Vereador Gilnei Jarré, essa divida já vem de governos anteriores, não foi 
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do governo Aylton, já veio desde o governo do Iron, Espanhol, anteriores, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador De Loreno, pediria para os vereadores para se ater a 
pauta, nós temos dez projetos, temos uma pauta longa, pediria aos vereadores que se atessem 
a pauta, em discussão os requerimentos, Vereador De Loreno; Vereador De Loreno; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas aqui presentes, eu queria 
dizer que na nossa campanha se teve duas pessoas que foi unanimidade que o povo falava foi 
o Doutor Pedro Santana e o Douto Moises Marcondes, essas duas pessoas acredito que não 
tem nenhuma nem alguém, nem alguma coisa para dizer, porque quando ele foi secretario da 
saúde, o povo contava que chegavam lá sem remédio, ele puxava muitas vezes do bolso e 
dava dinheiro para comprar o remédio, então não tem como deixar falar alguma coisa assim, 
porque eu acho que o povo esta pedindo e ele foi uma pessoa muito solicitada para isso, e dizer 
da empresa Glória que a gente vai fazer o pedido para eles, e nós vamos, o Rudi, nós vamos 
falar com ele, isso é uma reivindicação e não tem porque eles não botarem um ponto de venda 
no centro porque eles vão ganhar com isso eles não vão ser contra, e essa divida do governo 
Aylton já veio de outros governos e o orçamento, aqueles problemas que deu lá, que também o 
Alexandre pagou, porque eu acredito quer o orçamento no tempo do Aylton era muito menor, 
aumentou o orçamento, e ele teve condições de pagar as dividas que tinha no município, e 
vamos ver, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra Vereadora Sandra 
Citolin; Vereadora Sandra Citolin; boa noite presidente, colegas vereadores, presidentes do 
PMDB Romano, do PTB, Azir, representante da executiva do PP a Imelda, professora Imelda, 
professora Adélia, professora Vera, professora Marjorie, as famílias dos vereadores que estão 
acompanhando o trabalho aqui nas sessões, em relação aos requerimentos que nós 
encaminhamos e as indicações, me parece que é importante discutir as comendas que serão 
entregues na próxima sexta-feira numa sessão solene comemorando 68 anos da emancipação 
de Carazinho, comenda cidadão honorário, troféu o Bombeador, destaque jornalístico, cidadão 
emérito, então quer dizer, quando os vereadores sugeriram nomes ouvindo a comunidade eles 
realmente tiveram dificuldade em escolher, quando o Vereador Paulino de Moura colocou a 
homenagem dele a uma pessoa falecida, e que foi uma pessoa boa para Carazinho, e que fez 
pela comunidade, quero dizer que todas as pessoas por mais simples que sejam, quando 
trabalham em prol da sua cidade, do seu em torno, da sua casa, do seu bairro, estão 
trabalhando por Carazinho, e tem pessoas que de repente tem oportunidades diferentes de 
estarem em algum lugar, e trazer recursos ou algum projeto diferente que vai fazer a diferença 
em Carazinho, mas com certeza todos os agraciados merecem as homenagens que receberam 
até hoje, e quando a gente estava escolhendo eu quero dizer aos senhores que por mais 
humilde que fossem as pessoas, muito elas tinham feito, o reconhecimento delas foi um 
reconhecimento ao que elas realmente dedicaram a sua vida, algumas com mais instrução, 
outras com menos instrução, mas podem ter certeza senhores, todas elas, fizeram a diferença 
para a nossa cidade, e por isso vão ser homenageadas, pelo poder legislativo e pelo poder 
executivo, então estou abrindo um convite presidente, desculpe, pulei na frente, mas nós 
teremos uma sessão solene e todos estão convidados, bem como toda comunidade, a 
imprensa vai divulgar isso, para na próxima sexta-feira então, aqui na câmara, as oito horas 
termos essa sessão, deve ter chamado a atenção dos senhores também a questão dos 
requerimentos, eu não contei quantos eu li, mas eu li três folhas só a indicação do 
requerimento, isso quer dizer o que? Quer dizer que estes vereadores, certamente estão 
olhando pela sua comunidade, o que é sua obrigação, o que é seu dever, e ai vem a segunda 
parte, a primeira parte é solicitar, indicar, requerer, a segunda é fiscalizar e descobrir que tem 
um tempo para isso também, e se não der, existe além disso, desta casa, desta câmara, uma 
legislação, que é o ministério publico maior, não conseguimos, como o Vereador Gilnei Jarré 
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diz, quantas coisas se pede e não se consegue, com certeza, tem que ser dado um tempo 
também, mas acho que as nossa ação fiscalizadora, ela também ira fazer a diferença; 
Vereador Gilnei Jarré; vereadora um aparte por gentileza, só para deixar bem claro, o caminho 
da promotoria publica não são para reivindicações de trabalho ao executivo; Vereadora Sandra 
Citolin; sim eu sei; Vereador Gilnei Jarré; porque de repente as pessoas interpretam mal e 
acham que a gente pede para tapar um buraco e vai denunciar a promotoria publica, não, o 
caminho quando nós não somos atendidos, quando nós não somos, como o Vereador Felipe 
Sálvia fez, pedindo um requerimento e não foi atendido tem a promotoria que possa resolver o 
problema de não ter a informação, só para deixar claro isso; Vereadora Sandra Citolin; em 
relação as creches, também essa vereadora esta solicitando uma ampliação de vagas, a 
demanda de Carazinho é grande, a demanda de Carazinho necessita de repente de creches 
com idades de berçário, então a solicitação é para que lá na escola Alfredo Scherer que já 
existia a creche Quênia  Setti, seja reativada, eu estive olhando tem o espaço, tem o material 
próprio, então nós estamos encaminhando essa solicitação para que a secretaria de educação 
e o executivo municipal de uma olhada com mais atenção a essa necessidade imediata porque 
fevereiro, as férias das mães que trabalham, das famílias que trabalham, esta terminando, 
então fevereiro as creches já começam a receber novamente a sua demanda, e essa demanda 
é muito grande, então senhores, eu gostaria sim, de continuar solicitando para que cada um dos 
senhores continue acompanhando o trabalho do seu vereador, e acompanhando o trabalho 
desta casa, acredito que toda essa tarefa nossa, num contexto ela vai fazer sim a diferença 
para um governo que não importa quem seja quem, importa que nós, todos nós, fomos eleitos 
para buscar o beneficio da população, em todas as áreas, qualidade de vida, saúde, educação, 
meio ambiente, segurança, e assim por diante, a gente conta não só com a presença dos 
senhores, com a colaboração, no sentido de também solicitarem e nos indicarem aquilo que nós 
podemos fazer por nossa comunidade, obrigada pela atenção; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje, eu dizia a 
semana passada, e eu dizia que os abraços de inicio, não é Doutor Elbio, eu dizia que tomara 
que durassem, vocês viram que aqui é uma casa de discussão, é assim mesmo, e assim que 
funciona, já começou a discussão, e toda discussão é salutar, existe a oposição e existe a 
situação,  e somente para clarear eu nem ia usar a tribuna, eu quero dizer duas coisas, quando 
ao Pedro Santana de Moraes existia divida mesmo, existia, eu era vereador, vereador antigo, 
existia, do tempo do Espanhol, do tempo do Iron, de prefeitos passados, agora ninguém pode 
questionar que não faltava remédio, não faltava exame, foi um dos melhores secretários de 
saúde que o município já teve, a gente tem que dizer isso, questionar a idoneidade desse 
senhor não dá, foi um dos melhores secretários de saúde que o município já teve, se o Aylton 
ganhou a eleição, deve a esse senhor, então é importante que se deixe até divida, mas que se 
faça, eu cansei de pedir aqui pelo amor de Deus que comprassem remédio, quando faltava 
remédio para pressão, para o coração, até novalgina faltava, remédio para diarréia de criança, 
cansei de dizer, e o Vereador Gilnei Jarré é testemunha disso, que eu cansei de cobrar aqui, 
Vereador Alemão você lembra, mas faltava remédio, no tempo do Pedro não faltava, dizer 
também quanto a licitação dos ônibus, acho que se consegue, tem o vice que é da empresa, se 
consegue colocar um ponto no centro, Vereador De Loreno acho que vocês tem que cobrar, eu 
cansei de cobrar, agora, trouxeram um cara, um cancã, um professor advogado, diz que era um 
cancã dos caras para fazer licitação aqui, pagaram um balaio de dinheiro, um balaio, pagaram 
um monte de dinheiro, ai anularam a licitação, tava errada a licitação gente, poderia já estar ai o 
ponto lá, tava escrito que o ponto para vender passagem na licitação, como o Vereador Alemão 
falou, agora se paga um monte de dinheiro para um cara incompetente vir fazer aqui, advogado, 
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o cara que era professor, mestre não sei do que, então a gente tem que falar, e aqui é como eu 
digo, aqui nós estamos situação e oposição, eu não sei o que eu sou ainda, o PDT ainda não 
sentou com o prefeito para saber como vai ser, eu só estou defendendo o justo, e o justo é o 
que a gente esta falando, gostaria de me reportar senhor presidente sobre um anteprojeto que 
eu entrei na noite de hoje, para colocar essas torneiras econômicas nos colégios todo bem 
publico, prefeitura secretaria de obras, aquela torneira que tu aperta sai água, torneira mais 
pratica e as crianças, nos colégios ligam e deixam ligada, então para que o prefeito use a 
exemplo de vários municípios do estado que estão usando já essa torneira econômica para se 
poupar água que é um bem que esta para terminar no mundo, nós não vamos ver mas todo 
mundo fala na água, na água, eu tenho feito vários projetos com relação a água, Vereadora 
Sandra Citolin, não tenho tido intento e nós, e de manha quando me falaram do teu projeto que 
é muito importante mas nós não podemos criar despesa, por causa disso que não é um projeto, 
é um anteprojeto de lei, estou pedindo, é igual a indicação, não é um projeto, não posso criar 
despesa, eu não posso pedir para o prefeito comprar a torneira porque é inconstitucional o 
projeto, então é um anteprojeto, no mais pessoal, isto é assim mesmo, a casa é uma casa de 
discussões, vai haver muitos embates e debates aqui dentro, isso faz parte do processo 
democrático, e a gente tem que dizer o que sente, tem que dizer o que sente, e o que eu sinto 
eu disse agora, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra 
Vereador Erlei Antonio Vieira; Vereador Erlei Antonio Vieira; senhor presidente, colegas 
vereadores e todo  pessoal que se encontra na casa, eu queria fazer dois pedidos para o Rudi 
levar ao executivo, que esta muito perigoso, que é na rua Cassal Brum, que eu já fiz um pedido 
na  primeira sessão e não fui atendido, e antes que aconteça alguma coisa, lá cruzam todas as 
carretas da transportadora Waldemar, eu para ir para minha casa cruzo lá, tem três panelas 
grandes lá, ontem estourei um pneu lá, não do meu carro mas do carro da minha sogra, quase 
que atropelo uma criança, podia levar a um acidente, não tem passeio lá, as carretas cruzando 
e as pessoas caminhando na beirada com criança, não tem um quebra mola, então esta muito 
perigoso, queria te pedir que tu levasse isso para a secretaria de obras, aqui na Antonio Vargas, 
aqui na esquina, também esta muito perigoso, porque é uma curva, até minha assessora 
chegou quase chorando esses dias que quase foi atropelada com a filha dela no colo, porque 
ali ninguém respeita, ninguém sabe para que lado vai, então em tantos lugares tem semáforo, 
ali é um lugar muito importante, queria que vocês vissem isso também, muito 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, aprovado por todos, peço para que a senhora secretária proceda à leitura do 
numero, autor dos projetos bem como o parecer da comissão de justiça e finanças dos sete 
projetos que vão ser votados em bloco; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de lei 
006/09. Autor mesa diretora. Processo nº 0082/07/2009. Ementa: concede o titulo cidadão 
Honorifico comenda o Bombeador ao Senhor José Nelson da Silva. Parecer: o presente projeto 
de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador 
Felipe Sálvia – relator e membro, Vereador Gilnei Jarré – Presidente e Vereador Eugenio 
Grandó – secretário; Projeto de lei 003/09. autor mesa diretora. Processo nº 0083/008/2009. 
ementa: Concede o titulo Cidadão Emérito de Carazinho ao Senhor Romeu Scaglia Barleze. 
Parecer: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugenio 
Grandó – secretario e Vereador Felipe Sálvia – membro; Projeto de lei 004/09. autor mesa 
diretora. Processo nº 0084/009/2009. Ementa: concede o titulo de cidadão honorário de 
Carazinho ao Senhor Osvaldo Aniceto Biolchi. Parecer: o presente projeto de lei é constitucional 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador Gilnei Jarré – relator 
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e presidente, Vereador Eugenio Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; 
Projeto de lei 0005/09. autor mesa diretora. Processo nº 0085/010/2009. ementa: concede o 
titulo destaque jornalisitico ao Senhor Hélio Selbach da Rocha. Parecer: o presente projeto de 
lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador 
Eugenio Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente e Vereador Felipe 
Sálvia – membro; Projeto de lei 007/09. autor mesa diretora. Processo nº 0086/011/2009. 
Ementa: concede o titulo honorifico comenda o bombeador ao Senhor Eleazibe dos Reis. 
Parecer: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentários e financeiros. Vereador Eugenio Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei 
Jarré – presidente e Vereador Felipe Sálvia – membro; Projeto de lei 004/09. autor executivo 
municipal. Processo nº 0089/014/2009. ementa: concede reajuste anual e reposição de perdas 
para os vencimentos e subsídios dos servidores públicos municipais. Parecer: o presente 
projeto de lei é constitucional, conforme previsão orçamentária. Vereador Gilnei Jarré – relator e 
presidente, Vereador Eugenio Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; projeto 
de lei 009/2009. autor mesa diretora. Processo nº 0090/015/2009. Ementa: concede reposição 
de vencimentos aos servidores da câmara municipal de Carazinho. Parecer: o presente projeto 
de lei é constitucional, conforme previsão orçamentária. Vereador Gilnei Jarré – relator e 
presidente, Vereador Eugenio Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças dos sete processo lidos pela secretária, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação o parecer da comissão de justiça e finanças, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço para que a 
secretária proceda à leitura da comissão de ordem econômica e social; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem senhor presidente, só para solicitar à secretária que leia o parecer de 
um processo porque todos são iguais, então para otimizar se puder ler o parecer de um projeto 
porque todos são iguais, da comissão de ordem econômica e social, obrigado; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0082/007/09. Projeto de Lei nº 006/09. Autor: Mesa 
Diretora, Ementa: Concede o Título Cidadão Honorífico Comenda O Bombeador ao Senhor 
José Nelson da Silva. PROCESSO 0083/008/09. Projeto de Lei nº 003/09, Autor: Mesa Diretora, 
Ementa: Concede o Título Cidadão Emérito de Carazinho ao Senhor Romeu Scaglia Barleze. 
PROCESSO 0084/009/09. Projeto de Lei nº 004/09. Autor: Mesa Diretora, Ementa: Concede o 
Título Cidadão Honorário de Carazinho ao Senhor Osvaldo Aniceto Biolchi. PROCESSO 
0085/010/09. Projeto de Lei nº 005/09. Autor: Mesa Diretora, Ementa: Concede o Título 
Destaque Jornalístico ao Senhor Hélio Selbach da Rocha. PROCESSO 0086/011/09, Projeto de 
Lei nº 007/09, Autor: Mesa Diretora, Ementa: Concede o Título Cidadão Honorífico Comenda O 
Bombeador ao Senhor Eleazibe dos Reis. Parecer da comissão de ordem econômica e social 
dos referidos projetos que contem o mesmo teor: o presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado constitucional pela comissão de 
justiça e finanças. Vereadora Sandra Citolin – presidente, Vereador Rudinei Brombilla – 
secretário e Vereador Elbio Esteve – membro. Projeto de Lei nº 004/09, Autor: Executivo 
Municipal. PROCESSO 0089/014/09. Ementa: Concede reajuste anual e reposição de perdas 
para os vencimentos e subsídios dos servidores municipais. 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 constitucional pela comissão de justiça e finanças. Vereadora 
Sandra Citolin –relatora e presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio 
Esteve – membro. Projeto de Lei nº 009/09, Autor: Mesa Diretora. Processo nº 090/015/2009. 
Ementa: Concede reposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de 
Carazinho. Parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de lei 
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encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado constitucional 
pela comissão de justiça e finanças. Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador 
Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem econômica e social, não 
havendo vereador que queira discutir 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 dos sete projetos, estão em discussão os projetos com 
os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que nos assistem, Chico dos 
servidores municipais, esta em votação o projeto de aumento de 8% ao funcionalismo, esta 
também para uma próxima sessão ou para uma próxima oportunidade a possibilidade de fazer 
a reclassificação do padrão um para o dois mas isso é uma discussão que vai ser aberta com o 
sindicato, com o prefeito, com o poder legislativo, também aos servidores da câmara municipal 
será votado o reajuste por merecimento, vocês tem prestado para a sociedade, para o povo um 
ótimo trabalho, vocês tem atendido a população da melhor forma possível, nós hoje estamos 
em reforma e aprova é que todos estão imbuídos e atendendo ao mesmo tempo, mas a gente 
esta fazendo o trabalho da gente, também senhor presidente, senhores vereadores e 
comunidade, eu vou me reportar à situação dos homenageados que será na próxima sexta-
feira, Osvaldo Biolchi esta se fazendo um reparo, o que o deputado Osvaldo Biolchi fez por 
Carazinho e continuará fazendo é muito importante e eu sei da pessoa que o Doutor Osvaldo é, 
porque eu e o Vladimir trabalhamos regionalmente juntos, onde o deputado mandava emenda 
para todos os municípios que o solicitassem e agora novamente em Brasília, amparado pela 
sua família, nós temos convicção e também iremos visitá-lo lá, quando lá estivermos, porque 
temos certeza que ele tem algo preparado para Carazinho, então eu entendo, Compreendo, 
acho que o Doutor Osvaldo esta sendo homenageado pela câmara de vereadores, não é por 
um vereador, é pela câmara de vereadores, pelos dez vereadores, e quando a Sandra diz, que 
nós tivemos uma interação, tivemos uma discussão em alto e bom nível, onde nós tínhamos 
muitas pessoas que mereciam ser homenageadas, mas nós tínhamos que escolher cinco, nós 
achamos por bem escolher essas pessoas, porque nós entendíamos como povo, como 
comunidade, que eles representam a nossa comunidade, também quero me referir ao 
Carrapinha, ninguém conhece pelo nome, mas conhece como Carrapinha, aquele que vendia a 
sua carrapinha no cinema Recreio, aquele que vendia a sua carrapinha no cinema Brasília, e 
hoje esta ai no nosso município, precisa ver a felicidade desse cidadão, bem simples, quem 
estiver aqui na sexta-feira vai ver, um cidadão bem humilde, mas é uma coisa que vem do povo, 
brotou do povo, para a sociedade de Carazinho, ele tem um trabalho social muito forte, onde ele 
ia nas lojas entregar sua carrapinha, entregar sua pipoca quando tinha uma festividade, então 
também esta de parabéns esse poder, por ter a sensibilidade de indicar uma pessoa que vem 
do povo, também o nosso amigo Helio Rocha, o que aconteceu com a situação da escolha do 
Hélio Rocha, pelo menos na minha visão, nós temos aqui no poder legislativo, eu quero deixar 
reconhecido e agradecido a Ana, que freqüenta todas as reuniões do poder legislativo, também, 
sim colega; Vereadora Sandra Citolin; também a Simone; Vereador Paulino de Moura; 
também esta presente a Simone do jornal cidade que muito produziu para nossa sociedade, 
também a representante do jornal Diário da manhã, mas o que eu penso e o que eu vi, e tenho 
certeza que todos viram, a presença física ela já tem sido homenageada por muitos e muitos 
anos, mas a presença espiritual ela nunca foi homenageada, e o Hélio, tem trazido, como o 
jornal diário da manhã, a rádio diário da manhã, mas principalmente a rádio Gazeta, tem trazido 
todo final de tarde, das seis as sete da noite, uma interação com esse poder, ela tem divulgado 
os trabalhos desse poder, tem colocado as entrevistas que são feitas nesse poder na rádio 
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Gazeta, e a Ana tem, com certeza, 50% dessa conquista do Hélio Rocha, porque nós 
entendemos que tínhamos que homenagear as pessoas que estivessem presentes aqui, mas 
estivessem fazendo um trabalho de divulgação desse poder, então é a minha justificativa, e é o 
que nós interagimos quando escolhemos o Hélio Rocha como representante da imprensa, 
sabemos que não tem titulação, mas tem feito muito em prol da comunidade, então nós 
sabemos tudo na escolha do indicado, mas nós temos que ter essa coragem de fazer isso para 
mostrar para a sociedade que as pessoas presentes aqui são importantes, mas as pessoas que 
fazem fora também são importantes, e também, deixei por ultimo, o Romeu Barleze, o Romeu 
Barleze nós tivemos eu e ele inúmeras adversidades, inúmeras coisas diferentes um do outro 
pensando diferente e ações que prejudicassem  principalmente a mim, mas eu vejo, que como 
conhecedor político, de convergir, de atuação, de trabalho, exilado político, ele contribuiu muito 
para nossa sociedade, então eu não poderia votar contrario a um cidadão como o Romeu 
Barleze porque hoje eu estou aqui, porque ele também me conduziu a estar aqui, porque 
quando nós tivemos posições diferentes, eu me sobressaí ou não me sobressaí, mas ele me 
deu a oportunidade de me auto defender, então a vida é assim, nós não podemos ter rancor, 
nós não podemos ter magoa, e eu digo ao Vereador Felipe Sálvia, eu acho que nós vamos ter 
aqui sim alguns embates, mas vai ser muito diferente dos embates anteriores, porque a 
evolução do ser humano ela é natural, ela vem acontecendo e eu quero ser muito franco, eu 
quero ser pegador, mas eu quero ter amor no coração, eu quero que a câmara tenha amor no 
coração na hora de discutir as coisas,  porque quando a gente tem ódio, a gente machuca, e é 
machucado, então eu continuarei, pode ter certeza, meu presidente, continuarei sendo pegador, 
mas hoje um pouquinho mais sábio, hoje um pouquinho mais com a visão de agregar do que 
destruir, e também o nosso desportista sempre envolvido no carnaval o Mala, então nós temos 
hoje com certeza, cinco pessoas Vereador Gilnei Jarré, realmente com a essência, com o 
cheiro de povo, não que os demais agraciados não tinham, mas eles andavam mais na gravata, 
hoje vocês vão ver que as pessoas que virão aqui, elas usarão gravatas porque o momento 
precisa, mas o que elas tem no interior delas, o que elas tem no seu ser é muito importante e 
vai valorizar essa escolha, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado pessoas que nos 
dão a honra de estar na casa do povo, e com certeza na sexta-feira essa casa não terá espaço, 
porque as pessoas que serão homenageadas serão pessoas realmente povo, igual a vocês, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio 
Esteve; senhor presidente, secretária, colegas e a população, essas pessoas que estão sendo 
agraciadas agora na sexta-feira eu realmente não poderia deixar na frente de vocês de dar o 
meu agradecimento, se hoje estou em Carazinho foi porque o Sr. Romeu Barleze foi à pessoa 
que me trouxe para cá, então assim, muito mais do que justo, é uma pessoa honesta, tem um 
conhecimento político enorme, e uma história, daquelas pessoas que se a gente pudesse parar 
e conversar com ele, ele conversa horas e horas e sempre tem alguma coisa para contar, então 
assim, acho muito importante, não falo dos outros mas eu conheço muito bem o sr. Romeu 
Barleze, conheço o Mala, eu conheço o deputado Osvaldo, os outros agraciados, mas assim, 
eu realmente acho que foi muito bem colocado o Sr. Romeu Barleze; 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 unanimidade, 
peço que a senhora secretária proceda à leitura do numero ementa e autor dos projetos, bem 
como o parecer  da comissão de justiça e finanças, projeto de resolução 001/09 e projeto de 
resolução 02/09; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Resolução nº  001/09. 
Autor: Mesa Diretora. PROCESSO 0036/005/09,  Ementa: Revoga a Resolução nº 300/2008, 
que dispõe sobre a revogação do Parágrafo Único do art. 112 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Carazinho, Resolução nº 257/03 e acréscimo dos § 1º e 2°. Parecer da comissão 
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de justiça e finanças: o presente projeto de resolução é constitucional, conforme parecer jurídico 
dessa casa, além disso nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Vereador 
Gilnei Jarré – presidente, Vereador Eugenio Grandó – secretário, Vereador Felipe Sálvia – 
membro e relator; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
comissão de justiça e finanças, projeto 001/09, não havendo vereador que queira discutir o 
parecer colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que 
se manifestem, aprovado por todos, peço que a senhora secretaria proceda a leitura do parecer 
da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin;  Projeto de 
Resolução nº  001/09. Autor: Mesa Diretora. PROCESSO 0036/005/09,  Ementa: Revoga a 
Resolução nº 300/2008, que dispõe sobre a revogação do Parágrafo Único do art. 112 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho, Resolução nº 257/03 e acréscimo dos § 
1º e 2°. Parecer da comissão de ordem econômica e social: o presente projeto de resolução 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado constitucional 
pela comissão de justiça e finanças; Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador 
Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio 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, esta em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, colegas vereadores, eu só quero respeitar a votação dos 
colegas, mas eu vou votar contrario a supressão desses artigos, porque há bem pouco tempo 
eu votei favorável pela retirada de votação as moções nesse poder, o que esta se fazendo 
agora com os novos colegas, voltar as votações no plenário, que seja lido pela secretaria e vá a 
votação, mas eu não posso, eu, Vereador Paulino de Moura, há bem pouco mais de 40 dias ter 
tirado de votação do plenário as moções e mandado pelo gabinete de cada vereador, e agora 
vir aqui novamente reconduzir para que seja votado em plenário então eu respeito, vou aceitar 
a votação, mas eu quero deixar o meu voto esclarecido de que votarei contrario a essa 
supressão porque eu entendo que já foi votado porque entendiam que as moções são de 
grande volume, e esse grande volume estava a atrapalhar as sessões, tomara pelo que por um 
documento do presidente, nós vamos fazer a ementa maior, e vai ler-se só a ementa, pelo que 
eu vi uma ordem de serviço do presidente, tanto nas moções, indicações e requerimentos, 
poderá facilitar, mas meu voto é contrario, 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 oito votos a um, peço a 
senhora secretaria que proceda a leitura do numero, ementa e autor do projeto 002/09, bem 
como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Resolução nº 002/09, Autor: Mesa Diretora. PROCESSO 0081/006/09 Ementa: Inclui 
parágrafo único ao Art. 112 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho. Parecer 
da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de resolução é constitucional, conforme 
parecer jurídico dessa casa, além disso nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros. Vereador Gilnei Jarré – presidente, Vereador Eugenio Grandó – secretário, 
Vereador Felipe Sálvia – membro e relator; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão 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 pro todos o parecer da comissão de justiça e finanças, peço a 
senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin;  Projeto de Resolução nº 002/09, Autor: Mesa Diretora. 
PROCESSO 0081/006/09 Ementa: Inclui parágrafo único ao Art. 112 do Regimento Interno da 
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Câmara Municipal de Carazinho. Parecer da comissão de ordem econômica e social: o 
presente projeto de resolução encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi 
considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças; Vereadora Sandra Citolin – 
relatora e presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretário e Vereador Elbio Esteve - 
membro; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em discussão o parecer da comissão 
de ordem econômica e social, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por todos o parecer da ordem econômica e social, esta em discussão o projeto com 
os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir o projeto colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por oito votos a um; quero registrar a presença da secretaria do partido dos 
trabalhadores, as duas secretarias, a Imelda e a Adélia, a presença do Senhor Rubens da 
Nutrilanches e o publico em geral, agardecer pela presença de vocês, 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 26 de janeiro de 
2009 às 18 horas e 45 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
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