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Ata da Reunião Ordinária do dia 09 de março de 2009.............Ata 14 
 
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 09/03/2009, convido o senhor Vereador Erlei Antonio Vieira para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); solicito a senhora 
secretária que proceda a leitura da convocação dos suplentes; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Carazinho, 06 de março de 2009. Convocação 10/2009. Ao senhor Marcos Soares. 
Pelo presente estamos convocando vossa senhoria para assumir na Câmara municipal de 
vereadores no dia 09 de janeiro de 2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Paulino 
de Moura por virtude porque estará em audiência na cidade de Foz de Iguaçu, estado do 
Paraná, conforme dispões regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea e desta casa. Sem outro 
motivo colhemos ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. Atenciosamente, Vereador Leandro Adams – presidente.  Convocação 11/2009.  
Ao senhor João Batista. Pelo presente estamos convocando vossa senhoria para assumir na 
Câmara municipal de vereadores no dia 09 de janeiro de 2009, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Eugenio Grandó por motivo de saúde, conforme dispões regimento interno, 
artigo 11, inciso II, alínea a desta casa, solicitamos ainda que traga o diploma e a declaração de 
bens para ser entregue ao presidente no ato da posse, sem outro motivo, colhemos ensejo para 
renovar protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Vereador 
Leandro Adams - Presidente. Presidente Vereador Leandro Adams; solicito o suplente de 
Vereador João Batista de Andrade que venha até a mesa para prestar o seu compromisso e 
entregar os documentos: prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica observar a 
legislação federal, estadual, e municipal, exercer o meu cargo sob a inspiração da democracia e 
do bem comum da comunidade carazinhense; Vereador João Batista; assim prometo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; declaro empossado e posicione-se em seu lugar, 
coloco em apreciação a ata da reunião ordinária representativa do dia 26/02/2009 esta em 
discussão a ata da reunião do dia 26/02/2009, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovada por todos os presentes, coloco em apreciação a ata da reunião ordinária 
do dia 02/03/2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 02/03/2009, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, convido à senhora 
secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Expediente 09 de Março de 2009: Projeto de Lei 012/09, de autoria da Mesa 
Diretora, o qual dispõe sobre a instituição do vale transporte para servidores públicos da 
Câmara Municipal de Carazinho. Telegrama Senador José Agripino, acusando recebimento de 
OD 250/09 e 251/09. Of. 147/09 do Ministério da Previdência Social, acusando o recebimento 
do OD 247/09. Of. Do Lions Clube de Carazinho, solicitando a cedência do Plenário desta 
Casa. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 683.045,77. Telegramas do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 112.938,85. Projeto de Lei n° 025/09, do Executivo 
Municipal, o qual dá nova redação ao caput do artigo 31, da Lei Municipal n° 3.920, que 
estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal. Projeto de Lei n° 026/09, do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de crédito no orçamento de 2009, no valor de R$ 
185.000,00. Of. Gabinete da Governadora cumprimentando pelo êxito nas obtido pelos 
Vereadores nas últimas eleições. Projeto de Lei Vereador Élbio Esteve, o qual dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos locais públicos ou privados, com circulação média diária de pessoas, a 
manter aparelho desfibrilador externo automático. Projeto de Lei Vereador Élbio Esteve, o qual 
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cria no município o Programa de Preservação e Uso Racional da água, com a implantação de 
cisternas nas edificações e residências; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos 
agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pela senhora secretária; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0357/201/09, recolhimento de entulhos 
verdes localizados na rua Pedro Rehn, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0358/202/09, 
recolhimento de entulhos verdes localizados na rua Parecis, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0359/203/09, Solicita operação tapa buraco na rua POLIDORO ALBUQUERQUE, na baixada 
do CAIC, bairro Vargas, Vereador Marcos Soares – PTB; 0360/204/09, Solicita reperfilagem 
asfáltica na RUA IPIRANGA, entre a Avenida São Bento e Rua Santos Dumond, Vereador 
Marcos Soares – PTB; 0361/205/09, REITERA solicitação para operação tapa buraco na rua 
RUI BARBOSA, no bairro Santo Antônio, Vereador Marcos Soares – PTB; 0362/206/09, 
Sugerindo que o mesmo estude a viabilidade de realizar uma equiparação no vale alimentação 
dos servidores para que fique no mesmo valor dos servidores públicos da Câmara Municipal, 
uma vez que todos são regidos pelo mesmo estatuto, conforme solicitação em anexo, Vereador 
Marcos Soares – PTB; 0363/207/09, Seja estudada a possibilidade de pavimentar com asfalto a 
Rua URUGUAI, entre a Avenida Antônio José Barlete, Fernando Sudbrach e Buenos Aires que 
além de dar maiores condições de trafegabilidade e acesso aos moradores destas vias pública, 
ainda possibilitará o acesso do coletivo urbano por parte da concessionária de Carazinho, o que 
seria qualidade de vida para os moradores que lá residem, eis que com a linha de ônibus 
facilitará o acesso ao mesmo, Vereador Marcos Soares – PTB; 0364/208/09, Sejam colocados 
tubos na Rua BUENOS AIRES, nº 241, bairro Camaquã, terreno dos fundos em virtude do 
esgoto que corre a céu aberto ao lado da residência o que exala mau cheiro ao morador e 
vizinhos das redondezas, Vereador Marcos Soares – PTB; 0365/209/09, solicita pavimentação 
asfáltica no bairro oriental, Vereador Marcos Soares – PTB; 0366/210/09, Solicita capina na 
Rua ERNESTO ALVES, esquina com a Rua Barros Cassal, no bairro Vargas, Vereador Marcos 
Soares – PTB; 0367/211/09, Solicitando que DETERMINE a Secretaria Municipal de Obras seja 
construído um redutor de velocidade (quebra molas) antes da faixa de segurança localizada no 
LARGO 3 DE OUTUBRO, no centro da cidade, atendendo solicitação de empresa ali localizada 
e em virtude da alta velocidade dos motoristas, sendo que desta forma os mesmos seriam 
obrigados a respeitarem a faixa e os pedestres, Vereador Marcos Soares – PTB; 0368/212/09, 
sugere que sejam chamados concursados para ocuparem vagas, Vereador Marcos Soares – 
PTB; 0369/213/09, Solicitando que DETERMINE a Secretaria Municipal de Obras seja realizado 
OPERAÇÃO TAPA BURRACO na AVENIDA SÃO BENTO, bairro Glória, nas proximidades do 
nº 145, eis que o acostamento encontra-se em condições precárias comprometendo a 
conservação dos veículos que precisam estacionarem naquele trecho que não tem mais 
pavimentação, Vereador Marcos Soares – PTB; 0370/214/09, O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que providencie com a máxima urgência possível o retorno da parada 
de ônibus nas proximidades do camelódromo, em razão de que à distância a ser percorrida 
pelos comerciários, clientes de lojas e bancos daquela região até a parada de ônibus mais 
próxima ficou muito grande, aumentando a dificuldade nos horários de “pico” quando a grande 
maioria já saía às pressas para alcançar o coletivo, pois o tempo de intervalo no horário do 
almoço e à tardinha entre a saída e o horário de inicio de aulas é muito curto, e em certos casos 
até nem compensa esperar pelo próximo ônibus, muitos acabam tendo que fazer uma refeição 
rápida no centro, ou ainda solicitar ao chefe para sair dois ou três minutinhos antes, o que 
torna-se em muitos casos, constrangedor, sem falar nos dias de chuva, porque todos sabemos 
que é terrível ter que caminhar uma grande distância, tomando chuva, vento, e pior ainda sem 
guarda-chuva. Nosso pedido justifica-se especialmente pelo fato de que fomos procurados por 
diversas pessoas, comerciários e população em geral, que nos solicitou, inclusive através de 
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abaixo-assinado (em anexo), que intercedêssemos junto à administração municipal requerendo 
esta alteração, e então a pedido deles e também por entender que os mesmos deveriam ter 
sido consultados antes da alteração ser efetuada, venho por meio desta encaminhar este 
pedido na certeza de que seremos prontamente atendidos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0371/215/09, 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 ao setor 
competente a imediata notificação para que os proprietários do terreno localizado na Rua Silva 
Jardim, esquina com a rua Osvaldo Cruz, no bairro Oriental, pois o mesmo esta tomado pelo 
matagal, que inclusive já está invadindo a rua, propiciando a procriação de insetos, ratos e 
outros animais que podem causar danos à saúde dos moradores das proximidades. Caso não 
haja a limpeza no prazo previsto na notificação, que o município tome a iniciativa de realizar a 
limpeza, conforme a Lei Complementar nº 39/97, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0372/216/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de operação Tapa Buracos no calçamento da Rua Coroados, no Bairro 
Princesa, nas mediações do nº 775 até a academia Dóris.Essa rua vem sendo alvo de diversas 
reclamações há muito tempo, pois motoristas tendem a desviar dos enormes buracos que ali se 
encontram e muitas vezes chegam a perder a direção, colocando em risco a vida dos 
moradores que em sua grande parte são crianças que brincam na rua.Abaixo anexo de fotos do 
local, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0373/217/09, 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 Secretaria de Obras  para que seja feita operação Tapa 
Buracos, e seja criada uma área de passeio na Rua General Cassal Martins Brum no bairro São 
Pedro.Essa rua  se encontra em péssimas condições de tráfego causado por enormes buracos 
na mesma o que também dificulta o trânsito de caminhões, que por seqüência  acarreta outro 
problema para os moradores, pois não há uma área de passeio na devida rua o que muitas 
vezes coloca em risco a segurança dos mesmos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0374/218/09, 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 Secretaria 
de Obras  para que sejam feitos os concertos de duas valetas ocasionadas pelas chuvas na 
Rua Guilherme Becon no Bairro Vila Rica.Nesta rua existe uma enorme valeta na esquina com 
a Escola Carlinda de Brito e outra em frente ao posto de saúde do bairro, a qual precisam 
urgentemente que sejam feitos os seus respectivos concertos.Pois com o aumento do 
movimento de pedestres na área devido ao início das aulas, esta rua deve estar em boas 
condições para transmitir maior segurança para os residentes do local e pessoas que ali 
transitam, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0375/219/09, solicitando ao executivo municipal 
para que determine ao setor competente cumprir a lei nº 6.881 de 17 de dezembro de 2008, 
que dispõe da criação do projeto social “alimentando a vida”, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0376/220/09;solicitando que determine ao setor competente a limpeza do mato da rua 
Francisco Antonio caldas Junior, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0377/221/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja 
encaminhado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor competente para que 
seja construído sifão na boca de lobo localizado na Avenida  Flores da Cunha esquina do Posto 
Bellenzier, é grande a reclamação por parte da população do  mau cheiro do local que  é 
insuportável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0378/222/09, solicitando ao executivo que 
determine a secretaria de obras para que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na 
rua Riachuelo próximo ao nº 463, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0379/223/09, solicita para o 
setor competente que notifique o proprietário de um terreno localizado na rua Antonio Vargas 
em frente ao nº 1353, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0378/224/09, solicita para o 
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departamento de transito a instalação de um semáforo entre as ruas Antonio Vargas, Marechal 
Floriano e Silva Jardim, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0379/225/09, solicita ao Senhor 
prefeito municipal para que determine ao setor competente que execute trabalhos de colocação 
de tubos para canalização da sanga localizada na rua Abott no bairro São Pedro, Vereador Erlei 
Antonio Vieira – PSDB; 0380/226/09, solicita que seja enviado oficio ao senhor prefeito 
municipal para que determine ao setor competente que execute trabalhos de Cascalhamento e 
compactação e futuramente calçamento ou asfaltamento na rua Fernando Sudbrack, Vereador 
Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0381/227/09, solicita que seja enviado oficio ao Senhor prefeito 
municipal para que determine ao setor competente que envie oficio ao proprietário do terreno 
localizado na rua Marechal Floriano ao lado do SERFO, para que seja feita a limpeza do 
mesmo, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; requerimentos: 0382/103/09, 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 do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos 
Líderes de Partido no Senado e Câmara, ao Ministro da Educação Sr. Fernando Haddad, ao 
Ministro dos Esportes Senhor Orlando Silva de Jesus Júnior, e as Comissões de Educação, 
Cultura e Esporte da Câmara e do Senado, manifestando o apoio desta Casa Legislativa ao 
Projeto de Lei de autoria do deputado Flávio Bezerra, que obriga os estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, públicos e privados, a incluir aulas de natação no currículo escolar 
da educação básica.O referido Projeto de Lei define que as aulas serão ministradas por um 
professor licenciado em Educação Física, ou por monitores com formação em natação, desde 
que sob orientação do responsável técnico.Sem dúvida alguma a pratica da natação contribui 
em muito para a saúde, além de ser uma modalidade esportiva que praticamente não provoca 
lesões, mas o mais importante ressaltar é que com certeza com esta prática iremos reduzir 
consideravelmente o altíssimo número de mortes por afogamento, sobretudo entre crianças e 
jovens. Com a aprovação da proposta do deputado Flávio Bezerra as escolas terão dois anos 
de prazo para adaptar suas instalações e, caso isso não seja possível, poderão firmar 
convênios e parcerias com clubes e academias, mas o mais importante em buscar a aprovação 
desta matéria mesmo que acarrete custos aos cofres públicos, é o fato de que além da prática 
deste esporte que é absolutamente saudável está o fato de que inúmeras vidas serão salvas, 
diminuindo assim, o número de óbitos por afogamentos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0383/104/09, oficio ao Senhor ANDRÉ PRADO, responsável pela Vigilância Sanitária de nosso 
Município, REITERANDO solicitação para que uma equipe realize visita na RUA BUENOS 
AIRES, nº 241 (fundos) para verificar in loco o problema existente em virtude do esgoto que 
corre a céu aberto ao lado da residência, exalando mau cheiro e possibilitando a exposição 
destas pessoas a risco de doenças, entre outros, Vereador Marcos Soares – PTB; 0384/105/09, 
oficio ao Senhor PEDRO SANT’ANNA DE MORAES, Secretário Municipal da Saúde, solicitando 
ao mesmo para que providencie a compra de medicamentos que estão em falta naquela 
Secretaria, tendo em vista que recebemos reclamações de vários munícipes que tem se 
deslocado a Secretaria e não têm recebido os medicamentos, Vereador Marcos Soares – PTB; 
0385/106/09, oficio ao Senhor ALBANO KAYSER – Diretor Presidente das Centrais Elétricas de 
Carazinho S.A, para que  seja realizada a troca das lâmpadas queimadas na RUA DONA 
JÚLIA, no bairro Santo Antônio, atendendo desta forma a solicitação dos moradores do 
mencionado bairro, Vereador Marcos Soares – PTB; 0386/107/09, oficio a Senhora JAQUELINE 
FRONER CEZAR, Diretora do CAPSEM, solicitando que estude a possibilidade de dar 
atendimento especial aos conveniados que precisam entrar em laudo ou até mesmo realizarem 
perícias, sugere-se que seja providenciada uma sala junto ao CAPSEM com infra-estrutura 
adequada para poder receber os conveniados com maior conforto e dedicação, pois os 
servidores públicos têm um péssimo atendimento, se os servidores possuem convênio e pagam 
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por este merecem serem atendidos como UNIMED e não como SUS, Vereador Marcos Soares 
– PTB; 0387/108/09, solicita que seja oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome 
do poder legislativo de Carazinho, pelo falecimento do Sr. Pedro Marques de Almeida, 
transcorrido no ultimo dia 03 de março de 2009, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0388/109/09, 
solicita que seja oficiado votos de profundo pesar em nome do poder legislativo de Carazinho 
pelo falecimento da jovem Simone Santos da Silva, transcorrido no ultimo dia 05 de março de 
2009, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0389/110/09, oficio ao Comandante Geral da Brigada 
Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Cel. JOÃO CARLOS TRINDADE LOPES, 
REITERANDO solicitação quanto a possível retirada do Presídio Estadual de Carazinho – 
PECAR do local onde se localiza tendo em vista diversas reclamações dos moradores do 
mencionado bairro e arredores, pois seguidamente ocorrem fugas, em virtude da superlotação 
apresentada no mesmo, o que seguidamente os moradores tem sido vitimas de apavoramento 
quando estes detentos saem pra rua. É sabido pelas as autoridades, entidades constituídas e 
população carazinhense o perigo que é a localização e superlotação do atual presídio, para tal 
REITERAMOS pedido para imediatas providências quanto à transferência do presídio para um 
local apropriado. Segue em anexo cópia da imprensa local que trata do assunto acima 
mencionado, Vereador Marcos Soares – PTB; 0390/111/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao 
Senhor Albano Kaiser, Diretor Presidente da ELETROCAR de nosso município, solicitando 
substituição de lâmpadas na rede de iluminação pública que encontram-se apagadas na Rua 
Ipiranga, próximo ao nº 1412, esquina com Avenida São Bento, em frente ao Sindicato dos 
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e esquina com a Rua Polidoro Albuquerque, tendo 
em vista que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento 
de cidadania e permitindo aos pedestres transitar com segurança no período noturno, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 0391/112/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, 
que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, para que estude a viabilidade de 
encaminhar um Projeto de Lei a votação doando as impressoras jato de tinta substituída nesta 
casa, para as escolas estaduais e municipais conforme a necessidade das mesmas. Ao mesmo 
tempo, solicitamos que as janelas basculantes e demais restos da obra, sejam destinadas ao 
Departamento de Habitação, para destinação futura a pessoas carentes, Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; 0392/113/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, que seja 
encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, para que envie convite ao Deputado Federal 
Cláudio Diaz – PSDB e ao Prefeito Sanchotene Felice de Uruguaiana, convidando para o 
encontro dia 18 de abril do corrente, onde tem como objetivo explanar o Projeto de Lei do 
Senado de autoria do Senador Paulo Paim, o qual institui o FFMPME – Fundo de 
Financiamento para Micro, Pequenas e Médias Empresas, financiamento às sociedades 
empresariais, sociedades simples e empresários que se enquadrem na proposta da Lei, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0393/114/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em  plenário, para   que a mesa diretora desta  casa  estude  A 
possibilidade da aquisição de (01) um aparelho para medir pressão arterial (esfignomanometro), 
( 01) um estetoscópio, (01) um desfibrilador, com preferência da marca Tycos, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0394/115/09, O vereador abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja registrado em Ata seja oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável da Senhora CELETRA MULLER DE AZEVEDO,veio a 
falecer  dia 03.03.09, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0395/116/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício 
ao Executivo Municipal , para que estude a possibilidade da criação da FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo que a mesma atuará da seguinte forma : vinculada ao Prefeito 
Municipal, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio, autonomia 
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administrativa  e financeiras , com planejamento e organização , controle,e avaliações dos 
serviços com responsabilidade do município, em acordo com a fundação municipal de saúde, 
os recursos desta fundação serão especificamente destinados á aplicação no setor da saúde, 
ainda poderá receber doações por pessoas de direito público ou privado, esta fundação terá  
como objetivo receber, processar, manter e analisar as informações geradas e registradas , 
formando relatórios para o planejamento das ações e programas de saúde para a população,  
com a criação desta fundação eliminaremos grande parte das burocracias enfrentadas por 
Secretários e população, pois a saúde do município estará centrada  e administrada por um só 
estatuto no qual o Executivo terá plenos poderes e obrigações junto à comunidade, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; O vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
aprovado em plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal , para que estude a 
possibilidade da criação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo que a mesma atuará 
da seguinte forma : vinculada ao Prefeito Municipal, com personalidade jurídica de direito 
público, patrimônio próprio, autonomia administrativa  e financeiras , com planejamento e 
organização , controle,e avaliações dos serviços com responsabilidade do município, em acordo 
com a fundação municipal de saúde, os recursos desta fundação serão especificamente 
destinados á aplicação no setor da saúde, ainda poderá receber doações por pessoas de direito 
público ou privado, esta fundação terá  como objetivo receber, processar, manter e analisar as 
informações geradas e registradas , formando relatórios para o planejamento das ações e 
programas de saúde para a população,  com a criação desta fundação eliminaremos grande 
parte das burocracias enfrentadas por Secretários e população, pois a saúde do município 
estará centrada  e administrada por um só estatuto no qual o Executivo terá plenos poderes e 
obrigações junto à comunidade, Vereador Elbio Esteve – PSDB; moções: 0396/006/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio parabenizando a diretoria e a equipe de atletas de Muay Thay da 
Academia Arte e Luta que representaram Carazinho no maior evento de MMA e Muay Thay do 
país, realizado pelo Clube da Luta em Imbé, dia 23 de fevereiro do corrente. Manifestamos 
nosso reconhecimento ao jovem Jonas Bueno pela dedicação e empenho na disputa e 
desejamos pleno êxito nas competições vindouras. Reiteramos ainda, a importância da 
participação da academia no intuito de divulgar o esporte do nosso município a toda região, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0397/007/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos a Professora Tânia Mara Goellner Keller por sua indicação como Diretora da 
UPF Campus Carazinho. Eleve-se assim sua caminhada profissional ora coroada com esta 
indicação, pelo trabalho pedagógico realizado em nossa região. Na certeza da indicação 
criteriosa por tão importante instituição de ensino superior, reitera-se ainda desejo de sucesso 
permeado por uma caminhada profissional baseada em princípios éticos e educacionais, tão 
destacados em sua biografia, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0398/008/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio parabenizando a diretoria e a equipe de Taekwondo Sharks Tem Black Belt da 
Academia Arte e Luta que representaram Carazinho no 3° Conesul e 1° Etapa do Ranking 
Gaúcho de Taekwondo, realizado em Capão da Canoa. Manifestamos nosso reconhecimento 
aos atletas destaques da competição, Ernane Cabral vencedor da Categoria Juvenil até 63kg, 
Marcos Mateus Bueno participante da Categoria Adulto até 72kg e Regina Raber 2° Lugar da 
Categoria Faixa Preta Profissional até 54kg. Reiteramos ainda, a importância da divulgação do 
esporte do nosso município pela região, através da técnica, atitude, superação, ética e espírito 
de equipe, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0399/009/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
que, depois de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais da Casa e encaminhado ofício a 
Casa Mulher, as Diretoras das Escolas Públicas de nosso município, estendendo assim, os 
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cumprimentos a todas as demais professoras e mulheres trabalhadoras, e a 1ª Dama do 
Município, que representa neste ato, cada uma das mulheres de nosso município, manifestando 
nossos votos de congratulações por ocasião da passagem do DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, ocorrido no último dia 08 de março do corrente. Gostaríamos de enviar, nesta data, 
uma carta a todas as Mulheres, a cada uma em particular, mas consciente de que por trás das 
características físicas e psicológicas que as podem unir e tornar mais ou menos parecidas entre 
si, existe sempre uma Mulher única e irreptível, que merece uma homenagem igualmente 
pessoal e diferente, portanto queremos assim homenagear a todas as mulheres, desde aquela 
que nunca é notícia no seu papel de simples mulher-casada , mulher-mãe e mulher-dona de 
casa, àquela que se esforça diariamente por conciliar a sua vida profissional com a sua vida 
familiar, e que dentro da sua serenidade e sabedoria sabe perfeitamente quando é necessário 
dar o primeiro lugar à família, em defesa da sua harmonia e equilíbrio, aquela que, por não se 
enquadrar fisicamente nos modelos considerados mais atraentes e modernos, se sente muitas 
vezes sozinha, abandonada, desprezada e ridicularizada, aquela que, por não ter tido acesso à 
cultura ou aos bens materiais, e apesar do seu valor como pessoa, se sente injustamente 
menos válida e menos apreciada, aquela que, pela sua cor, idade, estado, profissão, 
nacionalidade, religião ou educação, se sente discriminada, aquela que, sozinha e por esforço 
pessoal e pelo seu trabalho digno, por mais humilde que seja, luta pela sobrevivência própria e 
de seus filhos, quando os tem, aquela que casada ou não, luta pela dignificação do seu papel 
na sociedade, nos vários campos do mundo da cultura, contra os vários conceitos e 
estereótipos da mulher que para muitos não passa de um objeto decorativo e descartável, 
aquela Mulher que generosamente se esforça por defender a Família  como uma relação firme 
e duradoura, alegre e aberta à vida, consciente de que a Família continua a ser um Grande 
Projeto de Amor, um compromisso livre e voluntário, uma entrega certamente com riscos, mas 
sem limites e capaz de preencher e dar sentido à vida inteira, aquela que se preocupa em 
apoiar solidariamente outras mulheres, em especial as mais fragilizadas e carentes, e defender 
o seu tratamento em igualdade de direitos com os homens, a todas sem exceção. Celebrar o 
Dia Internacional da Mulher significa celebrar a vida, reconhecer o valor deste ser criado e 
abençoado por Deus, este ser que recebeu a nobre missão de ser MÃE, de dar a vida.“Mulher! 
Todos os grandes senhores te reverenciam no dia de hoje, pois eles nasceram do teu ventre. 
Mulher! Além de todos os poderes cósmicos, levas dentro de ti a semente sagrada que provê a 
vida. Tu és o mais belo pensamento de Deus. Teu coração é manancial de sabedoria. De teu 
íntimo brota a força amorosa que nutre, regenera e ressuscita.” Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0400/010/09, Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao 
plenário para aprovação, seja encaminhado ofício  ao Presidente do Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Carazinho, Senhor Ivomar de Andrade, cumprimentando-lhe pelo aniversário 
de 28 anos deste grande Sindicato, que representa grande parte dos trabalhadores de nossa 
cidade.Recebam desta forma, os cumprimentos e o reconhecimento deste Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se em poder homenageá-los, pois é uma entidade 
que tão bem representa grande parte da classe trabalhadora de nosso município, lutando 
sempre para assegurar os direitos dos trabalhadores comerciários com dignidade, seriedade e 
competência. Desejamos que possam sempre dar continuidade a este trabalho sério e honesto 
que vem sendo realizado, colocando sempre em primeiro plano aquilo que é melhor para seus 
associados, mesmo que para isso tenha que enfrentar grandes batalhas para assegurar a 
todos, seus direitos previstos em lei; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0401/011/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, 
seja enviado ofício ao Delegado de Polícia, Dr. Danilo Flores, extensivo a todos os demais 
policiais civis da Delegacia de Polícia de Carazinho, e ao Tenente Coronel Aderli Dal Bosco, 
comandante do 38º Batalhão da Brigada Militar, cumprimentando-os pelo excelente trabalho 
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que vem sendo desenvolvido por toda a equipe. É importante ressaltarmos o trabalho que vem 
sendo desenvolvido por estes órgãos de segurança, pois conforme noticiado pela imprensa 
local, “esta, é a primeira vez nos últimos cinco anos que não é registrado nenhum assassinato 
em Carazinho nos meses de janeiro e fevereiro”. A rapidez imposta na agilização dos feitos 
policiais e jurídicos e a parceria existente entre os órgãos de segurança e o Poder Judiciário 
tem sido determinantes para diminuição de crimes de violência, principalmente os casos de 
assassinatos, pois estes fatores têm inibido tais crimes, especialmente em razão de que, antes, 
em virtude da demora nos processos, muitos crimes acabam prescrevendo, causando uma 
sensação de impunidade, o que certamente contribuía para que muitos, por acreditarem que 
ficariam impunes em razão da morosidade da justiça, praticassem crimes e mais crimes. Hoje 
felizmente, a situação é outra, e nada mais justo do que manifestar o reconhecimento deste 
Poder, pelo trabalho sério, honesto e competente que vem sendo realizado pela Delegacia de 
Pronto Atendimento (DPPA) de nossa cidade e pela Brigada Militar, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 0402/012/09, solicita que seja enviado oficio de cumprimentos à senhora Marleide 
Terezinha Lorenze pelo troféu destaque em educação 2009, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0403/013/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Direção, professores e 
funcionários do Colégio La Salle, pelos 72 anos de fundação que comemora-se no mês de 
março. Reitera-se ainda, nosso reconhecimento pelo trabalho pedagógico realizado, pela 
qualidade, seriedade, competência e compromisso desta com os alunos de ensino. Acreditar na 
Educação…é:…Almejar um mundo melhor…Uma sociedade mais justa..No desenvolvimento 
sustentável, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0404/014/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de 
cumprimentos ao Sindicato dos Comerciários de Carazinho na pessoa do Presidente Ivomar de 
Andrade pela passagem dos 28 anos de atividades em nosso município e região, sempre 
comprometido com o comerciário.   Manifestamos nosso apreço e nossa admiração a esta 
entidade e sua equipe, que ao longo de seus 28 anos vem desenvolvendo um trabalho 
fundamental na qualificação e no desenvolvimento do comerciário de nosso município e região, 
bem como na defesa dos interesses e das necessidades dos direitos desta classe, cooperando 
de forma efetiva no fortalecimento individual e coletivo de seus associados, através de projetos 
sociais e de lazer; Vereador Leandro Adams – PT e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0405/015/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido 
em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Direção, professores e 
funcionários do Colégio Notre Dame Aparecida, pelos 79 anos de fundação que comemora-se 
no mês de março. Reitera-se ainda, nosso reconhecimento pelo trabalho pedagógico realizado, 
pela qualidade, seriedade, competência e compromisso na formação profissional dos alunos. 
Acreditar na Educação…é:…Almejar um mundo melhor…Uma sociedade mais justa...No 
desenvolvimento sustentável, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0406/016/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações aos 
proprietários do Supermercado Coqueiros, na pessoa do Sr. Leandro Alberto Rheinheimer, 
cumprimentando-os pelo mais novo investimento em nosso município, o Supermercado 
Coqueiros Glória, que inaugurou na última semana.Tamanho investimento nesta área merece 
destaque, pois além de contribuir para o desenvolvimento econômico do Município, vem 
proporcionar a comunidade carazinhense e região, uma nova opção especialmente no que diz 
respeito a ofertas e promoções na área alimentícia, pois quando há a concorrência entre os 
estabelecimentos, quem vem ganhar com isso são as classes mais baixas que procuram 
sempre as melhores ofertas e um atendimento diferenciado que faz com que o comportamento 
atencioso de seus funcionários seja sempre evidenciado entre seus clientes e amigos, 
realmente um diferencial, e a comunidade com certeza reconhece, pois somos sabedores do 
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elevado crescimento de sua clientela. Em uma época de difícil poder aquisitivo, onde vários 
setores da economia brasileira encontram-se em situação delicada, merece destaque à 
coragem e a audácia de realizar um investimento deste porte, que com certeza engrandece a 
comunidade carazinhense pela coragem dos investidores, merecendo com isso o 
reconhecimento e o destaque do Poder Legislativo Municipal; Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0407/017/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor para o Ministério da Educação, na 
pessoa do Exmo. Sr. Ministro Fernando Haddade para o Secretario de Educação Profissional e 
Tecnológica, na pessoa da Exmo. Sr. Ellezer Moreira Pacheco para o Excelentíssimo 
Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizando pela expansão da 
rede de escolas técnicas no nosso país, já foram concretizadas 214 unidades no governo lula 
até o fim do ano de 2010 chegará á 354 unidades oferecendo 500 mil Matriculas para juventude 
que deseja dominar uma profissão, segue reportagem publicada no correio do povo 05 de 
março de 2009. O Ministério da Educação(MEC) vai abrir cem escolas técnicas federais no pais 
em 2009. Hoje, serão inaugurados três campi de institutos federais no rio de Janeiro e amanhã 
quarto campi no Espírito Santo, alem da oficialização, hoje do campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do RS, em Porto Alegre – resultante da transformação da 
Escola Técnica da Ufrgs. Das escolas a serem entregues este ano no pais, 33 são no nordeste, 
28 Sudeste, 16 sul 12 norte e 11 Centro-Oeste, com aproximadamente cinco milhões investidos 
em cada unidade, entre infra-estrutura, equipamentos e mobiliário. No RS, onde funcionam três 
institutos federais (reitorias em Pelotas, Bento Gonçalves, Santa Maria) Serão abertas duas 
escolas: Erechim, em abril Camaquã, novembro “Mais sete serão entregues em 2010”, adiantou 
o secretário de Educação profissional e Tecnológica do MEC, Ellezer Pacheco. São elas em 
Canoas, Caxias do Sul, Osório, Porto Alegre, Venâncio Aires, Bagé e São Borja ofertando 80 
mil vagas no Estado. O MEC está investindo certa de R$1,1 bilhão na expansão da rede federal 
de Educação Profissional (cursos Técnicos, Superior TECNOLÓGICO e licenciaturas de 
Química, Matemática e Física) AS novas unidades integram o projeto da Secretária de 
Educação Profissional do MEC, que visa atender as necessidades do arranjo produtivo local em 
cada região, com cursos integrados ao mercado de trabalho. Para Ellezer, as escolas 
vinculadas aos institutos federais aumentarão oportunidades aos jovens. No Brasil, o Ensino 
Médio é a etapa da Educação Básica com os maiores índices de evasão( menos de 30% dos 
jovens de 18 a 24 anos chegam ao Ensino Superior). “Sem perspectivas de ingressar na 
universidade, muitos deixam as salas de aula. Com a e Educação Profissional, o jovem conclui 
o Ensino Médio pronto para o mercado de trabalho”. Outra preocupação do MEC com os 
institutos federais é sanar o atual déficit de professores de Química Física, Biologia e 
Matemática. “A educação Profissional é tida, pelo governo federa, como fator estratégico para 
desenvolvimento do país, pois faltam profissionais qualificados no mercado” ressaltou Ellezer, 
Vereador Leandro Adams – PT; 0408/018/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício para a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na pessoa do Senhor Secretario Jairo Jair Martins, 
parabenizando pelo I Seminário Nacional de Educação – “Linguagem e Diversidade Cultural”, 
realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2009, nas dependências do Centro de Eventos Bier 
Site. Este Seminário Nacional de Educação para tratar das “Linguagens e Diversidade Cultural”, 
do conhecimento das novas regras ortográficas, da importância do domínio da linguagem 
ortográfica, e do reconhecimento das diferentes linguagens atingiu os participantes tanto no 
conhecimento quanto na emoção, fatores que fazem a diferença na carreira profissional. A idéia 
de cultura sempre esteve associada ao contexto que engloba a diversidade. Dessa forma, o 
cultivo dos costumes e tradições de todos os povos são vias de conhecimento. E, é essa 
diversidade cultural que permite pensarmos na identidade cultural, não como um conjunto 
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único, mas sim, reconhecendo, aceitando, conhecendo e valorizando as diferenças culturais, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0409/019/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício para a 
Orquestra de Câmara de Carazinho, na pessoa do Senhor Diretor Artístico Fernando Turconi 
Cordella, parabenizando os membros da Orquestra de Câmara de Carazinho pela apresentação 
no I Seminário Nacional de Educação – “Linguagens e Diversidade Cultural”, realizado no dia 
26 de fevereiro de 2009, nas dependências do Centro de Eventos BierSite. Por conseqüência, 
uma sociedade enriquece o seu setor educacional. Afinal, é o multiculturalismo que, quando 
entendido e valorizado (seja por símbolos, vestimentas, ornamentação, música), nos transporta 
a alma para outro mundo. Da mesma forma, a linguagem determina a personalidade do ser 
humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0410/020/09, A Vereadora abaixo assinada solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício para 
o Sindicato dos Comerciários de Carazinho, na pessoa do Senhor Presidente Ivomar de 
Andrade, parabenizando pelas comemorações aos 28 anos de fundação do sindicato no nosso 
município no dia 08 de março de 2009 nas dependências do Patronato Santo Antônio. Nossos 
parabéns a toda a diretoria e funcionários que administram a entidade e lutam pela manutenção 
dos direitos dos comerciários, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0411/021/09, A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício para a Universidade de Passo Fundo – Campus Carazinho, na pessoa da 
Sra. Profª. Tânia Keller, parabenizando pela posse como nova Diretora do Campus Carazinho 
realizada no dia 03 de março de 2009. E desejar a todos os professores, funcionários e 
acadêmicos do campus pleno êxito em suas atividades, repleta de realizações em prol da 
comunidade carazinhense. A responsabilidade e a exigência serão grandes, mas legislar e 
coordenar construindo o futuro de nossas comunidades é uma missão gratificante. Conte 
conosco para empreender mais esta caminhada, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0412/022/09, solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao senhor Valdir Alberi Kirst 
(Kexinho) presidente eleito da nova diretoria da ASCAMAJA – 2009/2010, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0413/023/09, Os Vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor 
parabenizando os familiares e as Mulheres de Vanguarda Carazinhenses, na pessoa das Sras. 
Maria Anita Gobbi Zamboni, Edith H. Silveira, Dona Ligia Crespin de Castro (In Memorian), 
Rufina Iara Oliveira dos Santos “Nega Rufina”, Sophia Galanternick (In Memorian), Selda Isalda 
Becker (In Memorian), Adalia Bolzani Souza, Ermelinda Bedin Siviero (In Memorian), Rosa 
Ciezira Turra (In Memorian), Mary Ebling da Silva Vargas “Dona Morgada”, Regina Rosália 
Gobbi Otto, Maria Beaty Ott, homenageadas pela Administração Municipal na Exposição 
Temporária “ Cada Mulher é um universo” a partir do dia 06 de março de 2009 nas 
dependências do Museu Olívio Otto. Nossos parabéns as mulheres carazinhenses que sempre 
são lembradas com destaque em várias áreas de atuação, seja no campo profissional, 
acadêmico, esportivo, religioso, político e nos movimentos sociais, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme 
acordo das bancadas não haverá intervalo regimental, passamos para o grande expediente, 
com a palavra a Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, assessores, assessoras, publico que esta aqui ouvindo os 
nossos trabalhos e vendo os nossos trabalhos, mas hoje a minha saudação é para as mulheres, 
durante essa semana nós tivemos várias comemorações, várias reflexões, vários momentos em 
que não somente as mulheres discutiram, repensaram, avaliaram sua trajetória como mulher, 
como profissional, nesse tempo todo da nossa história, fico feliz que os senhores vereadores 
fizeram mais homenagens às mulheres do que a própria vereadora, isso quer dizer que 
realmente nosso gênero esta sendo reconhecido, a minha mensagem as mulheres que estão 
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presentes no plenário também vai para todas as mulheres carazinhenses que somam 53% da 
população, infelizmente na nossa cidade, nós não temos ainda políticas publicas voltadas 
especificamente para a mulher, ainda temos que esperar o mesmo tempo que um exame de 
garganta, por exemplo, para um exame de colo de útero, ainda temos que esperar ao mesmo 
tempo que qualquer outro exame que tem que se esperar para fazer qualquer outro exame, 
para realizar uma mamografia, então são situações na área da saúde, na área profissional, na 
área da educação, temos problemas com as creches, estamos vivenciando mães, que precisam 
trabalhar, que estão desesperadas, sem ter onde colocar os seus filhos, e muitas vezes sendo 
cuidados por filhos maiores, um pouco maiores, mas ainda assim crianças, então percebe-se 
que nós não temos realmente políticas publicas voltadas para as mulheres, desde que assumi, 
como vereadora, venho buscado junto aos colegas vereadores, junto à comunidade, junto à 
imprensa, junto ao executivo municipal, a criação do conselho  municipal da mulher, temos no 
nosso pais um ministério voltado para as mulheres, e não sabemos e não temos acesso 
nenhum a ele, porque? Porque nada acontece se não for através de um conselho, são as 
regras de um pais democrático, então precisamos que a criação desse conselho, venha ao 
nosso beneficio para trazer recursos federais para especificamente as mulheres, quero 
cumprimentar também especialmente as mulheres que estão aqui da casa da mulher, do 
MOFECOM, quero cumprimentar o Sr. Irineu Graebin, que é o presidente da casa da mulher, 
interessante que onde estão uma das 53 % das mulheres, que possa presidir a casa da mulher, 
que precisa ser presidida por um homem, onde estão as mulheres que por mais de 20 anos 
estiveram afastadas desse poder, e assim por diante, então a minha mensagem hoje é para as 
mulheres, mas é também para as mães dos homens que aqui estão, para as irmãs dos homens 
que aqui estão, para as filhas dos homens que aqui estão, esposas, namoradas, companheiras, 
que lutam, lado a lado, e a gente sabe o quanto se luta lado a lado para que as coisas mudem, 
para que a nossa sociedade se torne uma sociedade melhor, então eu pediria que colocassem 
a mensagem; pessoal é uma falha da máquina, a gente infelizmente tem disso, às 13 horas e 
30 minutos quando eu cheguei na câmara eu entreguei o CD para que não acontecesse isso, 
para que tivesse a musica, para que tivesse a mensagem, como todos nós merecemos ouvir, 
mas tudo bem, eu acho que a gente pode ficar sem a musica e passando a mensagem, 
“Conquistas das mulheres”, é necessário eu ler? Em 1778 o político e filósofo francês 
Condorcet  reivindica direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres, 
em 1840 Lucrecia Mott luta pela igualdade de direitos para mulheres e negros dos Estados 
Unidos, em 1859; sabe como mulher faz, bate no chão, sapateia fica brava, xinga, grita 
esperneia, assim é mulher, que bom, que maravilha, acho que é isso que eu vou fazer, vou 
bater o pé e sentar, perde a graça, perde a graça, infelizmente, bom pessoal, não é por causa 
de um vídeo que a gente vai deixar de comemorar o nosso dia, é uma pena, eu agradeço a 
atenção de vocês; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra o Vereador Gilnei 
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui presente, 
entramos com alguns pedidos ao executivo, onde pedimos para que se cumpra uma lei 6.881 
onde dispõe da criação do projeto social “alimentando a vida” nós entramos com esse pedido 
devido ao fato da semana passada ter sido noticiado no Diário da manhã, dia 04 de março, que 
irão substituir o sopão do alimentando a vida por pão e leite, é uma estimativa de que vão 
atender pouco mais de mil pessoas, que farão parte desse projeto, e terá um complemento com 
a doação de frutas, como bananas, então venho a essa tribuna, dizer que o alimentando a vida 
não é um simples projeto político, é um projeto que virou lei dia 17 de dezembro de 2008, e 
para que se faça algum outro programa acho que tenhamos que ter no mínimo a decência de 
mandar uma lei para a câmara, revogando esse projeto, isso é o mínimo que a gente entende 
que tenha que ser feito, só que quando eu disse que esse projeto, não é um projeto de cunho 
político, mas também não podemos ser ingênuos de que não há frutos políticos de um trabalho 
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bem realizado, esse projeto foi implementado na modalidade atendimento sócio educativo 
familiar, onde iria realizar e realizou e se derem continuidade algumas ações, oficinas, não é 
somente dar o sopão, dar somente o pão, o leite, a banana, enfim, esse projeto traz oficinas 
educativas, culturais, esportivas, lazer, artesanato, e o complemento alimentar, isso era 
distribuído como a sopa, também traz oficinas de lazer, e desenvolvimento para as crianças 
acompanhadas dos pais, é um programa que foi determinado em lei, que se entenderem que 
não seja político, entra prefeito, sai prefeito, ele é exercido por um técnico com formação em 
serviço social, e também oportuniza estágio curricular ou extra-curricular através das 
universidades, também tem aprovação  do conselho municipal de assistência social, e os 
recursos desse projeto alguns são por recursos próprios do município, alguns pelo fundo 
nacional de assistência social, e a maioria são pelo fundo municipal da assistência social, então 
estamos fazendo esse pedido para com que realmente o executivo avalie esse projeto, não 
estamos falando do que vai acontecer, de doar pão, doar leite, o que o executivo for fazer 
agora, tudo vem a somar, então o objetivo nosso, é com que esse projeto seja reavaliado, se é 
que ele foi avaliado, e que se coloque em prática porque tem 14 bairros que era desenvolvido, 
inclusive o nosso presídio também era desenvolvido esse mesmo projeto, então eu solicito aos 
nossos colegas com que peguem essa lei, avaliem, vejam se realmente não cabe por em 
prática esse projeto, também tivemos um pronunciamento do secretario de obras, senhor 
presidente, eu sei que vai exceder o meu tempo mas peço que me entenda só para mim poder 
concluir, dia 06 de março o secretário de obras fez um pronunciamento no diário dizendo que 
quase 90% do maquinário esta em condições precárias, felizmente eu não posso me furtar de 
vir a essa tribuna de deixar registrado que acho que houve um equivoco na hora que ele fez 
essa matéria, o executivo somente o ano passado comprou escavadeira hidráulica, 
carregadeira, caminhões, trator, retroescavadeira, motoniveladora, então acredito que esse 
percentual esta um pouco fora dos números, e dizer que quando assumimos a prefeitura em 
2001, eu fui o secretario designado pelo prefeito, pelo finado prefeito Iron, onde eu não 
encontrei veiculo nenhum andando, nem pneu tinha nos veículos, então eu acredito que pelo 
menos pneu a gente sabe que a secretaria ficou bem farta e puderam ter a conclusão, então 
devido ao fato de nós termos extrapolado um pouquinho o nosso tempo, agradeço o senhor 
presidente, eu ia ler uma mensagem às mulheres, mas eu só quero desejar a todas vocês 
sucesso, parabéns pelo dia internacional da mulher, dizer que vocês fazem parte não só do dia 
oito e sim dos 365 dias que nós percorremos, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; com a palavra o Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; prezados colegas, 
platéia, mulheres aqui presentes, todo mundo já reverenciou,  mas também faz parte 
reverenciar, minha mãe esta em casa,  minha esposa, minha filha, todas as mulheres aqui 
presentes, que vocês engrandecem muito mais o dia a dia da gente, mais eu vou me ater a um 
dos requerimentos que eu fiz hoje, eu fiz uma indicação, fiz uma solicitação indicando que o 
executivo pense com bons olhos, na formação, na fundação municipal de saúde, a gente sabe 
que a nossa saúde esta com alguns problemas, a gente esta acompanhando, eu sou médico, 
acompanho o dia a dia de tudo isso e a criação de um a fundação aos moldes para vocês terem 
uma idéia, Santa Rosa funciona assim, e hoje o secretario estadual, Osmar Terra é o grande 
idealizador dessa fundação, só traz êxito ao município, a fundação ela traz maneira de você 
adquirir dinheiro, conseguir gerenciar todo o patrimônio que tem na secretaria, então se o 
executivo visse com bons olhos uma fundação é uma coisa ótima para o nosso município, é 
isso; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, passamos agora para discussão e 
apreciação dos requerimentos, moções e projetos; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, eu gostaria de fazer um requerimento 
verbal ao presidente, com o aval dos lideres de bancada, para que fosse votado em bloco os 
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requerimentos, moções e projetos, esse é o meu requerimento; Presidente Vereador Leandro 
Adams; está em discussão o pedido verbal do Vereador Felipe Sálvia, não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretária que faça a leitura 
dos requerimentos nº e autor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº 01 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 03 Vereador Marcos 
Soares – PTB; nº 04 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 05 Vereador Marcos Soares – PTB; nº 
06 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 07 Vereador Rudinei Brombilla – PTB; nº 08 Vereador 
Marcos Soares – PTB; nº 09 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 12 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 13 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 14 Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que queira 
discutir colocamos em votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovados por todos, convido a senhora secretária para 
fazer a leitura do nº e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção de nº 
01 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 02 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 03 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 08 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; nº 09 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 10 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 11 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 12 Vereador Leandro Adams – PT; nº 13 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 14 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 15 Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; nº 16 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 17 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 18 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB e Vereador Rudinei Brombilla – PP; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão as moções,  não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovadas por todos; projetos, peço para a senhora secretaria proceda à leitura no 
numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Processo nº 0352/045/2009. Projeto de lei autoria mesa 
diretora. Nº 012/09. Ementa: dispõe dobre a instituição do vale transporte para servidores 
públicos da câmara municipal de Carazinho. Parecer: o presente projeto de lei é constitucional, 
e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – relator e 
presidente, Vereador Felipe Sálvia – membro; Processo 0302/038/2009. Projeto de lei autoria 
executivo municipal. Nº 021/09. Ementa: autoriza a abertura de crédito suplementar no 
orçamento de 2009, no valor de R$ 1.160.066,46. Parecer: o presente projeto Del lei é 
constitucional, conforme pareceres do IGAM e do jurídico dessa casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Felipe Sálvia – relator e membro, Vereador Gilnei 
Jarré – presidente; Processo 0354/047/2009. Projeto  de lei autoria executivo municipal. Nº 
026/09. Ementa: autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de 
R$ 185.000,00. Parecer: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador 
Felipe Sálvia – membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer 
da comissão de justiça e finanças dos três projetos, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, não iria ocupar essa tribuna na noite de hoje, 
mas vim para cumprimentar as mulheres pelo seu dia, pela sua passagem, e os meus 
sentimentos Vereadora Sandra Citolin, por não funcionar, eu gostaria tanto de ver a 
apresentação que a senhora trouxe na noite de hoje, não sei o que houve na máquina, mas eu 
gostaria que na próxima semana, fosse passado, dizer que eu gostaria de cumprimentar o 
Vereador Gilnei Jarré,  membro da comissão de justiça e finanças, área jurídica dessa casa, 
que nós temos trabalhado na comissão de justiça e finanças do jeito que até agora, eu tinha 
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que vir aqui dizer, porque projeto, entrou na noite de hoje não é vereador, projeto para comprar 
na área da saúde, uma van, e eu quando falo em van eu gosto muito, porque é para transportar 
doentes, entrou na noite de hoje o projeto, quero dizer, senhores vereadores, que a comissão 
se reuniu e já deu o parecer favorável, para ajudar, então aqui não tem oposição, o que nós 
temos aqui é gente que quer mesmo o bem do município, então eu gostaria de parabenizar os 
membros das comissões, vim até a tribuna para dizer, isso que é importante senhor presidente, 
nós trabalharmos em conjunto, temos partidos opostos, mas também temos o que a população 
nos pede, uma só direção que é o bem da comunidade, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem 
econômica e social dos três projetos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Processo nº 
0352/045/2009. Projeto de lei autoria mesa diretora. Nº 012/09. Ementa: dispõe dobre a 
instituição do vale transporte para servidores públicos da câmara municipal de Carazinho. 
Parecer: 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; Processo 0302/038/2009. Projeto de lei autoria executivo municipal. Nº 021/09. 
Ementa: autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 
1.160.066,46. Parecer: 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. Processo 
0354/047/2009. Projeto de lei autoria executivo municipal. Nº 026/09. Ementa: autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 185.000,00. Parecer: 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. 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, esta em discussão os projetos com os 
pareceres já aprovados, 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 da imprensa, secretario Nelson Loeff, Adroaldo De 
Carli, Romano Guerra e registrar também hoje o aniversário do Vereador Rudinei Brombilla, 
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 16 
de março de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
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