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Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de março de 2009.............Ata 16 
 
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 23/03/2009, convido o senhor Vereador Gilnei Jarré para proceder à leitura de um trecho 
da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro 
Adams; solicito a senhora secretaria para fazer a leitura da convocação do suplente; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Convocação – 13/2009. Ao Senhor Anselmo Britzke, 
Suplente de Vereador do PDT. Pelo presente, estamos CONVOCANDO Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores, do dia 23/03/2009, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivo de saúde, conforme dispõe Regimento Interno, 
art. 11, inciso II, alínea a, desta Casa, solicitamos ainda que Vossa Senhoria traga o Diploma e 
a declaração de bens para ser entregue ao Presidente no ato da Posse. Sem outro motivo, 
colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. Vereador Leandro Adams - Presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams;  coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 16/03/09, esta em discussão a 
ata da reunião ordinária do dia 16/03/2009, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovada por todos, coloco em apreciação a ata da reunião extraordinária do dia 
06 de fevereiro de 2009, esta em discussão a ata da reunião extraordinária, não havendo,  
questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; gostaria de ser 
informado porque essa ata só esta sendo votada hoje se ela sofreu alguma alteração; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não, sé ela não estava pronta, ela ficou pronta ontem, 
só por isso, devidos aos trabalhos da moça ela conseguiu terminar apenas ontem, esta em 
discussão a ata da reunião extraordinária do dia 06 de março de 2009 não havendo vereador 
que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, aprovada por oito votos a um; convido à senhora secretária para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 23 de Março de 2009. Convocação da ASCAMAJA para Sessão Ordinária desta , a 
realizar-se no dia 03 de abril de 2009. Comunicado do Senador Renan Calheiros, acusando o 
recebimento do OD 362/09. Telegrama do gabinete da Presidência do Senador Federal, 
acusando recebimento de OD. Of. 0196/09 do Deputado Ivar Pavan, em resposta ao OD 
319/09. Projeto de Lei n° 016/09, de autoria do Vereador Eugenio Grandó, o qual assegura aos 
idosos reserva de pelo menos 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados do 
Município de Carazinho. Of. Da Aurora, em resposta ao OD 318/09. Projeto de Lei n° 031/09, 
de autoria do executivo Municipal, o qual autoriza o poder executivo a  firmar convenio com a 
secretaria estadual de educação, para cessão de uso de espaço físico em escolas estaduais 
pela rede municipal de ensino de carazinho. Projeto de Lei n° 032/09, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual altera denominação do Programa Alimentando a Vida e dá nova redação ao 
inciso II, do art. 6°, da Lei Municipal n° 6.881/08. Projeto de Lei n° 033/09, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual altera o anexo II da Lei Municipal n° 5.057/97. Projeto de Lei n° 
034/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento de 2009, no valor de R$ 300.000,00. Projeto de Lei n° 035/09 do executivo 
municipal, o qual autoriza concessão de direito real de uso de um imóvel à empresa Stara S/A 
Industria de Implementos Agrícolas. Projeto de Lei n° 017/09 da Mesa Diretora o qual inclui § 1° 
no artigo 2° da Lei Municipal n° 6.630, de 08 de outubro de 2007. Ofício da Associação Médica 
de Carazinho, em resposta a OD; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções pela senhora secretária; Secretária 
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Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0472/248/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes, localizados 
na RUA 14 DE JULHO, Bairro CENTRO, nas proximidades do número 99, eis que os mesmos 
encontram-se em via pública atrapalhando o fluxo normal dos veículos, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 0473/249/09, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que 
determine  ao setor  competente  com  máxima urgência  melhorias na rua Fernando Suldbrack 
no Bairro Camaquã pelas  péssimas condições de  trafegabilidade de carros e pedestres que  
por ela circula. Conforme  fotos em anexo, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0474/250/09, O 
vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine a o setor competente a 
colocação de placas de sinalização entre as ruas Siqueira Campos com  Rua Ivalino Brum pelo 
exposto  da Casa de Eventos Q’assado, ocasionando maior fluxo de veículos e pedestres, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0475/251/09, Solicita ao setor competente que realize 
trabalhos de fechamento de dois buracos na Rua Felipe Camarão trecho compreendido entre 
as ruas Alexandre da Motta e Antônio E. Kerpen no bairro Centro, pois esta causando 
transtornos aos veículos que precisam desviar dos referidos buracos podendo assim causar 
acidentes, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0476/252/09, Solicita ao setor competente que realize 
trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua XI de Novembro no bairro Vila Rica, a grande 
quantidade de buracos nesta via dificulta o trafego de veículos, pois a referida rua está em 
péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0477/253/09, Solicita ao 
setor competente que estude a viabilidade de instalar disque denuncia gratuito junto a 
Promotoria Pública, este canal de comunicação receberá denuncias anônimas de pontos de 
vendas de drogas e pontos de consumo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0478/254/09, Solicita ao 
setor competente que realize trabalhos de cascalhamento na Rua Carlos Valdenor Ely no bairro 
São Pedro, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 0479/255/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de Obras 
para que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na Rua Antonio Sandri - Bairro 
Sandri, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0480/256/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine a Secretaria de Obras para que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na 
Rua Selbaldo Max Leipelt – Centro, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0481/257/09, Solicitando 
que determine ao setor competente a imediata recuperação do calçamento da rua Osvaldo 
Cruz, Bairro oriental, foi realizado o conserto da boca de lobo e retirado os paralelepípedos os 
quais encontram-se amontoados no meio da rua  dificultando a passagem e colocando em risco 
principalmente os condutores de veículos automotores que desavisados podem causar 
acidentes, no local não há nenhuma placa de alerta e a  noite dificulta muito a visão, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 0482/258/09, O vereador abaixo assinado, solicita  que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental,  seja enviado oficio ao Executivo Municipal, para que 
determine ao setor competente, para que seja para que seja realizada melhorias  na  rua  
Henrique Teodoro Schultz, Bairro Vila, quando acaba o asfalto e começa a rua que é estrada de 
chão torna-se intrafegável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0483/259/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita  que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,  seja enviado 
oficio ao Executivo Municipal, para que seja feito novamente o asfaltamento da rua Guilherme 
Becon em frente a escola Carlinda de Britto e na lateral rua Caldas Junior, Bairro Vila Rica, que 
encontra-se totalmente deteriorado, dando a impressão que é uma rua de estrada de chão, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0484/260/09, Solicita novamente com urgência para a 
Secretaria de Obras realizar a construção de duas lombadas (quebra-molas) na Rua Ipiranga 
frente aos nºs.  04 e 122 no Bairro Glória. Devido ao excesso de velocidade dos motoristas esta 
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ocorrendo constantemente acidentes, muitas das vezes, fatais. Solicitação dos moradores e 
comunidade em geral que transita pelo local, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0485/261/09, 
Solicita novamente para a Secretaria de Obras e a Secretaria do Planejamento viabilizar 
urgentemente a colocação de um semáforo ou construção de uma rótula na Avenida São Bento 
cruzamento com a Rua Ipiranga, Bairro Glória. Solicitação dos motoristas e moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0486/262/09, Solicitando ao Departamento de Trânsito a 
colocação de faixa de segurança e placas de sinalização em frente ao portão lateral do Colégio 
La Salle, situado na rua Silva Jardim esquina com rua Pedro Vargas, tendo em vista que este é 
o acesso para deficientes físicos, e é utilizado por todos os alunos nos horários de entrada e 
saída, gerando desta forma um fluxo intenso de veículos.(cfo. Decreto federal Nº5.296/04 da Lei 
de Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade 
reduzida).JUSTIFICATIVA: Verificamos que neste local, nos horários de entrada e saída dos 
alunos, os mesmos estão expostos ao transito local, e por inexistência de sinalização e 
fiscalização, solicitamos que o Executivo providencie a colocação de faixa de segurança e 
placas indicativas, bem como uma fiscalização nos horários de movimento, resultando em 
segurança a todos que transitam neste local, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0487/263/09, 
Solicitando ao Departamento de Fiscalização e Departamento de Transito, que realize 
fiscalização referente aos veículos de propaganda sonora, para que os mesmos se enquadrem, 
conforme Código de Postura do Município, capitulo XXII Art. 146 “O uso de alto-falantes para 
fins comerciais, ou permanentes para qualquer fim, será permitido de segunda-feira a sábados, 
nos seguintes horários: Das 09:00 às 11:45 e das 14:00 às 20 horas”.Tendo em vista, que por 
reclamação de moradores, os mesmos estão realizando propaganda sonora antes do horário 
permitido, bem como fiscalizar e proceder à verificação da potencia do som emitido. O Vereador 
abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação 
dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao Setor de 
Fiscalização e ao Departamento de Transito, que realize fiscalização nos veículos de 
propaganda sonora, para que os mesmos respeitem o Código de Postura do Município, que 
determina, no capitulo XXII do Art.146 “O uso de alto-falantes para fins comerciais, ou 
permanentes para qualquer fim, será permitido de segundas-feiras a sábados, nos seguintes 
horários”: De manhã: 09:00 às 11:45 horas; De tarde: 14:00 às 20:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Devido ao grande numero de reclamações, solicitadas a este Vereador, solicitamos ao 
Executivo, que determine e faça obedecer ao Código de Postura do Município, no que tange o 
assunto em destaque, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0488/264/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine a Secretaria de 
Obras, que providencie o conserto de um buraco, existente na camada asfáltica, da rua 
Venâncio Aires, próximo ao pátio de vistoria do Detran, sendo que o mesmo está ocasionando 
transtornos aos moradores. justificativa: Justificamos o pedido, em função do buraco ali 
existente, estar ocasionando transtornos aos motoristas e colocando em perigo os pedestres 
que por esta via transitam, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0489/265/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor competente sejam recolhidos os entulhos 
verdes, localizados na RUA ESPIRITO SANTO, Bairro MARCONDES, nas proximidades dos 
nºs 86 e 234, eis que os mesmos encontram-se na via pública atrapalhando o fluxo normal dos 
veículos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0490/266/09, 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 com a máxima urgência possível a 
pintura do quebra molas existente na rua Henrique Teodoro Schutz, esquina com a Rua 
Guilherme Beccon, nas proximidades do nº 290, bem como a pintura de uma faixa de 
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segurança para pedestres em razão da proximidade com a Escola Carlinda de Britto.Nosso 
pedido justifica-se pelo fato de que o redutor de velocidade existente não encontra-se sinalizado 
adequadamente, e a pintura de uma faixa de segurança viria a sinalizar melhor o local, 
beneficiando não só os veículos, mas especialmente os pedestres que poderiam transitar com 
maior segurança, sem correr riscos ao atravessar a via, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 
0491/267/09, 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 das Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, a colocação de lâmpadas de 
mercúrio na parada de ônibus localizada na Rua João Clemente Elsing, ao lado da Fruteira. No 
local há apenas uma luminária, com lâmpada comum, que não produz o efeito desejado, para 
tanto, estamos solicitando a troca da mesma por uma de mercúrio, bem como a instalação de 
mais uma junto a este local, em função de que há inúmeras pessoas que aguardam o coletivo 
urbano nesta parada, no período da noite e necessitam então, que se proporcione melhores 
condições quanto à iluminação do local, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0492/268/09, 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 com 
a máxima urgência possível a realização de melhorias no calçamento da Rua São Tomé, 
especialmente em frente à Escola João XXIII, onde há um enorme buraco, dificultando a 
passagem de veículos. Acreditamos que seja necessário apenas nivelar novamente os 
paralelepípedos, para que o trânsito no local possa ocorrer de forma a não prejudicar a 
circulação de veículos em geral, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0493/269/09, 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 com a máxima 
urgência possível a colocação de tela para cercar a quadra de esportes do Bairro Vila Rica. 
Nosso pedido justifica-se pelo fato de que a referida quadra é muito utilizada pelas crianças e 
jovens das comunidades próximas, para a prática de esportes, principalmente futebol, e como a 
mesma não esta cercada, as crianças/jovens passam a maior parte do tempo buscando a bola 
que é chutada para longe, muitas vezes na rua, correndo o risco de serem atropeladas, 
Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0494/270/09, 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 com a máxima urgência possível a 
realização de melhorias no asfalto da Rua Jonh Kennedy, no Bairro Vila Rica, pois há muitas 
reclamações de que o referido local encontra-se em situação precária, com grande quantidade 
de buracos ao longo de sua extensão dificultando o trânsito de veículos. É realmente uma pena, 
que muitas ruas de nosso município que receberam pavimentação já há algum tempo 
encontrem-se em um estado lamentável como este, pois a pavimentação é feita justamente 
para proporcionar melhores condições de trafegabilidade, e infelizmente em razão do descaso, 
acabam por encontrar-se em situação pior do que ruas simplesmente cascalhadas. Certos de 
que seremos prontamente atendidos, ficamos no aguardo da realização de tais melhorias, 
Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0495/271/09, 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 com a máxima urgência possível a 
instalação de bueiros na esquina da seta até a Rua Felix Guerra com a Rua Siqueira Campos, 
bem como melhorias, pois o local encontra-se praticamente intransitável. Somos sabedores de 
que há inúmeras vias em situação precária, em péssimas condições de trafegabilidade, mas 
esperamos que em breve possamos ser atendidos nesta reivindicação, que não é nossa, mas 
dos moradores das proximidades que nos procuram solicitando tais melhorias, Vereador 
Anselmo Britzke – PDT; 0496/272/09, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
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plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente com a máxima urgência possível a realização de melhorias 
na Rua João Olaneck, no Bairro Vila Rica, pois há trechos em péssimo estado de conservação 
que necessitam de reparos, tais como patrolamento, cascalhamento e compactação, para 
assim, proporcionar aos moradores e motoristas em geral mínimas condições de 
trafegabilidade, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0497/273/09, 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 com a máxima urgência possível a 
realização de melhorias na Rua Humberto Lampert, no Bairro Vila Rica, trecho sem 
pavimentação, pois praticamente não há condições de trafegabilidade devido ao acúmulo de 
buracos ao longo deste trecho. Esperamos contar com a sensibilidade da Administração 
Municipal, para que possamos proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos 
municípios, que sê dá também através da realização destas obras de melhorias, Vereador 
Anselmo Britzke – PDT; 0498/274/09, Solicita ao setor competente para que seja feito o 
patrolamento e cascalhamento da Rua Alberto Graeff, no Bairro Vila Rica, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 0499/275/09, Solicita ao setor competente para que seja realizado trabalhos de 
alargamento da rua e cascalhamento da Rua Jéferson Pacheco, continuação da Rua Minas 
Gerais no bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 0500/276/09, Solicita ao setor 
competente para que seja feita a limpeza  e a manutenção da Rua Casemiro de Abreu entre a 
Rua Silveira Martins e Avenida Antônio José Barlette, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
0501/277/09, Solicita para o Departamento do Meio Ambiente e Departamento de Fiscalização 
da Administração Municipal realizar trabalhos de fiscalizar empresas e cooperativas localizadas 
próximas a Rua Arthur Bernardes, Bairro Sassi. Devido à secagem das sementes da soja, 
milho, trigo, está ocasionando danos à saúde humana, pó das palhas está circulando pelo ar, 
prejudicando a respiração, principalmente das crianças e idosos.E resíduos, esgoto largados 
diretos na rua. Solicitação dos moradores e comunidade em geral que transita pelo local. Segue 
fotos em anexo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0502/278/09, Solicita para que o Executivo 
Municipal, determine a Secretaria de Obras, que execute trabalhos de conserto em um bueiro 
que esta pondo em risco os moradores e transeuntes da esquina Graça Aranha, frente ao nº 01 
no Bairro Sassi, Vereador Leandro Adams  – PT; 0503/279/09, Solicita para que o Executivo 
Municipal, determine a Secretaria de Obras, que execute trabalhos de limpeza bem como o 
recolhimento de pneus, que podem criar focos do mosquito da dengue, nas ruas Artur 
Bernardes e Luiz de Camões no Bairro Sassi, próximo a Somosplam, Vereador Leandro Adams 
– PT; 0504/280/09, solicitando a secretaria de obras a realização de limpeza bem como a 
remoção do lixo existente nos dois lados da rua Uruguai no bairro Santa Terezinha, na situação 
que a rua se encontra nem moto consegue trafegar, Vereador Leandro Adams – PT; 
0505/281/09, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor competente que realize 
um estudo para criação de uma nova faixa para acesso aos automóveis de passeio a Gare. 
Ligando a Avenida Flores da Cunha a Avenida Mauá até o bigode do prefeito, Vereador 
Leandro Adams – PT; requerimentos; 0506/124/09, ofício aos Líderes de Bancadas no Senado 
e no Congresso Federal, solicitando aos nobres Parlamentares para que gestionem junto ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República LUIZ INACIO LULA DA SILVA a redução de 
impostos na carga tributária que incide sobre o óleo diesel a exemplo do que foi feito com o 
querosene e o combustível de aviões.JUSTIFICATIVA: Sabedores que somos que o País e o 
mundo todo está passando por uma terrível crise financeira e de credibilidade financeira, e que 
somente os especuladores financeiros são os únicos beneficiados, pois estão olhando a crise 
sem perderem patrimônio e sem reflexos financeiros em seus “bolsos”. Procurados que fomos 
por empresários do ramo de transporte coletivo de passageiros e de transportes de cargas é 
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que apresentamos tal reivindicação para os nobres Senadores e Deputados Federais que 
representam a população brasileira em Brasília, como defensores da igualdade e de melhores 
condições de vida para a sociedade, possam analisar e buscarem solução junto ao Poder 
Executivo para a apresentação de projeto de lei que vise à redução de impostos pagos sobre o 
óleo diesel, tendo em vista que os atuais percentuais cobrados estão achatando as empresas 
que atuam neste ramo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0507/125/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício 
ao Diretor da Empresa Glória de Transportes Coletivos Urbanos de nossa cidade, para que 
estude a possibilidade da colocação de um novo itinerário  para o Bairro Oriental com destino a 
Avenida Pátria/ Bairro Sommer. Os usuários necessitam do transporte que passe as 06:45 no 
bairro Oriental  para que possam estar na Avenida Pátria ás 07:00 hs da manhã, este horário 
para contemplar a população com sua necessidade deverá ser de segunda a sábado, devido ao 
grande desenvolvimento do comércio na Avenida Pátria, os trabalhadores dos laboratórios, 
Hospital, padaria, INSS e outros, muitas vezes ficam impedidos de chegar em seu local de 
trabalho no horário correspondente ao inicio do expediente, é grande a reclamação por parte 
dos usuários que necessitam se deslocar  principalmente para a Avenida Pátria saindo do bairro 
Oriental. A comunidade pede que com urgência seja colocado este novo itinerário, pois já 
estamos nos aproximando do inverno o que dificulta a ainda mais, e atualmente os usuários 
precisam  se descolar até a estação rodoviária para conseguir cumprir seu horário de trabalho, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 0508/126/09, A Vereadora abaixo assinado requer na forma 
regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor para a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, na pessoa dos Srs. 
Presidente Ivar Pavan, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo – 
Deputado Édson Brum, Presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Fiscalização e 
Controle – Deputado Nélson Marchesan Jr, Presidente da Comissão de Economia e 
Desenvolvimento Sustentável – Deputado Heitor Schuck, Presidente da Comissão Mista 
Permanente de Mercosul e Assuntos Internacionais – Deputado Paulo Azeredo, Diretor do 
Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional – Luis Fernando Schmidt  manifestando 
completo apoio ao Parlamento Gaúcho com intuito de contribuir no atendimento dos impactos 
da crise sobre o setor primário, bem como somar-se aos esforços de busca de soluções 
emergenciais para enfrentá-la, proporcionando durante a Expodireto 2009 ao conjunto de 
entidades de classe, empresários e de trabalhadores do setor primário, um espaço plural e 
democrático, onde foram debatidas idéias e propostas, cujas mesmas serão encaminhadas pelo 
legislativo ás autoridades competentes. A Carta do Setor Primário Gaúcho entregue ao Ministro 
da Agricultura, Sr. Reinhold Stephannes, contém um conjunto de 20 sugestões para enfrentar 
os efeitos da crise financeira global sobre o setor primário e foram as seguintes: Juros: Redução 
das taxas de juros e do spread bancário para garantir condições de financiamento da produção; 
Crédito: Ampliação do crédito para o financiamento da produção, para a comercialização da 
safra 2008/2009 e custeio da safra 2009/2010, em especial o trigo; Ampliação da liberação das 
linhas de crédito para capital de giro e investimento das cooperativas; Criação de mecanismos 
de crédito de custeio pecuário para os suínos e retenção de matrizes; liberação dos recursos 
para a comercialização, garantia do preço mínimo, armazenagem do trigo; Investimento 
Público: ampliação do investimento público em moradia, infra-estrutura e saneamento, 
completando as políticas sociais, em especial no programa de habitação rural; Ampliação dos 
programas de compras institucionais do governo Federal, estadual e municipais (PAA e 
recursos de merenda escolar); Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem, eu 
pediria ao plenário, e ao publico, que fizesse mais silencio que a secretaria não esta 
conseguindo executar os trabalhos dela, não fui eu quem fiz esse regimento, mas a minha 
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função aqui é manter a ordem e o silencio, então pediria a compreensão de todos, para que a 
secretaria consiga realizar o trabalho dela, muito obrigado; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; de forma a tornar os investimentos um estímulo à produção; Benefícios Fiscais: 
Revisão das políticas de incentivos fiscais, alterando os critérios do Fundopem de forma a 
atender os conjuntos das cadeias produtivas e as cooperativas, desde o produtor primário até a 
comercialização, priorizando as empresas gaúchas. Manutenção do crédito presumido do ICMS 
para o setor primário; extensão da redução do IPI dos automóveis para o setor de máquinas 
agrícolas; Ampliação do número de empresas beneficiadas pelo Simples Gaúcho; Insumos 
Agrícolas: intervenção do Estado no controle da produção de insumos agrícolas de forma a 
garantir preços compatíveis; redução dos preços do óleo diesel; Preços Mínimos: reajuste dos 
preços mínimos dos produtos primários, e no caso do trigo sem discriminação do trigo brando 
que corresponde a 60% da produção do Rio Grande do Sul; criação de preços mínimos para a 
suinocultura; Endividamento Agrícola: retomada das discussões sobre o endividamento agrícola 
de forma a reduzir os custos e viabilizar a atividade econômica do setor primário; Estocagem: 
fortalecimento e regularização da situação fiscal da CESA e construção de uma rede de 
armazenamento que garanta a comercialização com preços justos durante todo o ano; Questão 
Ambiental: adequação da legislação ambiental às diferentes realidades e às diferentes 
atividades econômicas de forma a garantir o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental; 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA: Adesão do Rio Grande do 
Sul ao SUASA para fomentar a agroindústria e a agricultura familiar; Pesquisa e Extensão 
Rural: recuperação da Emater, com a ampliação do quadro técnico e ampliação dos 
investimentos do governo do Estado em assistência técnica e extensão rural. Carta do setor 
primário contribuindo no atendimento dos impactos da crise sobre o setor primário, bem como 
somar-se aos esforços de busca de soluções emergenciais, proporcionou durante a Expodireto 
2009 o Parlamento Gaúcho, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0509/127/09, O vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado 
ofício ao Diretor da Empresa Glória, Senhor Deolindo Capitânio, solicitando que a linha de 
ônibus que faz o Bairro Santo Antônio, passe a trafegar pela ruas do Bairro Camaquã, 
descendo pela Rua Buenos Aires, entrando pela Fernando Sudbrack e subindo pela Rua 
Uruguai, possibilitando maior comodidade aos moradores do Bairro Camaquã, que atualmente 
tem que percorrer uma grande distância para aguardar o coletivo. Esta é uma reivindicação dos 
moradores das proximidades que se sentem prejudicados, pois está é uma linha que deveria 
cobrir também o Bairro Camaquã, passando por suas vias, mas que só transita mesmo pelas 
vias do Bairro Santo Antônio, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0510/128/09, O vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado 
ofício ao Diretor da Empresa Glória, Senhor Deolindo Capitânio, solicitando que seja colocada 
uma linha de ônibus com vários horários para fazer o itinerário que sai do Residencial Cantares, 
passando pelo Centro no Terminal Rodoviário, com direção ao Hospital Comunitário de 
Carazinho – HCC, pois são inúmeros os pedidos, já que os moradores daquelas proximidades 
tem que descer do coletivo no centro para se dirigir a pé até o Hospital e seus arredores 
(consultórios médicos, laboratórios, etc), pois não há uma linha que faça essa ligação entre este 
extremo da cidade (Residenciais Cantares e Planalto, São Sebastião, Santa Terezinha, fey, 
etc.) e essa região, dificultando o acesso especialmente para idosos, gestantes, mães com 
crianças de colo, deficientes físicos, que circulam pelo local em grande quantidade em busca de 
atendimento, percorrendo uma grande distância, pois são muitas quadras que perfazem o 
caminho do centro até o hospital e demais estabelecimentos situados nesta região, Vereador 
Anselmo Britzke – PDT; 0511/129/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, 
que seja encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, solicitando atenção e consideração 
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ao que infra elencamos: O erário público municipal ressente-se da falta de regularidade nos 
repasses, quer por parte do Estado, quer por parte da União. Em que pese tais dificuldades a 
Administração Municipal até agora buscou contorná-las, sem prejuízo aos salários dos 
professores e servidores. Inobstante, cabe ainda salientar que o Governo Municipal não está 
acomodado e vem buscando alternativas que viabilizem a Administração Municipal, não só na 
gestão passada, mas, sobretudo na atual gestão que se segue, fato este corroborado pelas 
parcerias propostas entre governo, entidades e comunidade. Tendo em linha de conta estes 
elementos consideramos indispensável que haja um esforço de colaboração entre o Poder 
Legislativo e Executivo, no sentido de produzir condições para gerir o Município de Carazinho 
de maneira que os grandes beneficiados sejam os carazinhenses. Destarte, considerando que 
no ano de 2008 a Câmara Municipal de Vereadores suportou suas necessidades com o valor de 
R$ 2.284.050,80 (dois milhões duzentos e oitenta e quatro mil e cinqüenta reais e oitenta 
centavos) e ainda promoveu ampliação na área física administrativa em seu prédio, 
entendemos que não há razão sustentável para aportar maiores recursos à Câmara, pois 
existem demandas mais urgentes que exigem, de nós Vereadores, resposta ágil e diligente. 
Sugere-se seja examinado pelo Plenário desta Casa e por Vossa Excelência que do valor 
destinado a mais para Câmara Municipal de Vereadores em 2009, em relação ao ano anterior, 
seja doado parte destes recursos à instituição abaixo arrolada, pois a mesma desenvolve 
trabalho de ampla repercussão social. Entende-se que, se tal atitude for tomada, a comunidade 
confiará ao Legislativo maior credibilidade e este constituir-se-á numa verdadeira caixa de 
ressonância dos anseios mais caros da comunidade carazinhense: ao Abrigo Professora Odila, 
pelo fato de atender crianças e jovens em medida de segurança, pelo comprometimento do 
imóvel existente, e pela necessidade de reforma e ampliação de sua capacidade física uma vez 
que passou a assistir também, aos egressos de municípios vizinhos, seja alcançado não 
apenas o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e sim o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) para a aquisição de novo imóvel, pois estamos cientes do comprometimento do Executivo 
Municipal junto a reunião na Promotoria Pública em viabilizar o imóvel. Isto posto, deseja-se 
que este requerimento seja subscrito por Vossa Excelência e demais colegas Vereadores, pois 
antes de ser uma iniciativa nossa, é uma ação política coletiva, séria, ética e solidária que visa 
em última análise assegurar o exercício pleno da cidadania da instituição supra citada, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB e 
Vereador Eugenio Grandó – PTB; moções: 0512/043/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  
de  cumprimentos  aos Destaques  do Agronegócio  2009 concedido pelo Grupo Diário da  
Manha  e  Cotrijal  durante á  Expodireto-2009.O Prêmio  DESTAQUE DO AGRONEGOCIO   e 
dedicado a quem se dedica  ao agronegócio ou  atua em defesa  setor seja, através  de vários 
seguimentos.Destaques: Defensor  do Agronegócio: Odacir Klein, Representante Política 
Estadual  do Agronegócio – Deputado Jerônimo Georgem, Representante Política  Federal do 
Agronegócio – Deputado Luiz Carlos  Heinze, Prefeito Destaque: Airton Langaro Dipp, 
Instituição:  Banrisul, Pesquisa: Embrapa Trigo  - Unidade de Passo Fundo, Tecnologia e 
Produção Animal: Augusto Hoffstaredter, Educação:  Universidade  de Passo  Fundo –   Reitor 
Rui Getulio Soares, Logística: TW Transportes_Carazinho, Mercado Internacional: Semeato  
S.A  Industria  e Comércio, Prestação de Serviço: Associação Sulina de Crédito  e Assistência   
Rural  -Emater; Destaques Especiais: Governadora Yeda Rorato Crusius, Ministro João 
Augusto Nardes, Deputado Ivar Pavan, Deputado Beto Albuqueruque, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0513/044/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio  de  cumprimentos  ao Sr. 
Irineu Orth –Prefeito Municipal de Tapera  pela eleição da nova diretoria  “AMAJA”, Associação 
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dos Municípios do Alto Jacui para gestão 2009-2010. realizada no ultimo dia 13 de março, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0514/045/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que depois de apreciado em plenário para aprovação, seja enviado ofício  de  
cumprimentos  ao Senhor Nei César Mânica juntamente com toda comissão organizadora -  
pela realização da EXPODIRETO\COTRIJAL - 2009 , a qual em sua 10º Edição   apresentou a 
potencialidade do agronegócio brasileiro para mundo, e projetando nossa região, apresentado 
desafios e oportunidades em todos os segmentos na área  de novas pesquisas e  evoluções  
tecnologias,  gestão, logística e desafios do agronegócio, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0515/046/09, O Vereador abaixo-assinado, solicita na forma regimental, que depois de 
apreciado em plenário para aprovação, seja enviado ofício  de  cumprimentos  ao  Deputado 
PEDRO WESTPHALEN pelo prêmio DESTAQUE  DA 10º EDIÇÃO DA EXPODIRETO 
_COTRIJAL,  na ultima quarta feira  dia 18, solenidade realizada no Centro de Eventos Bier 
Site, em Carazinho. Líder  do Governo na Assembléia Legislativa sempre se destocou como 
histórico defensor  do agronegócio  gaúcho.Westphalen estreou como deputado estadual em 
2003, eleito com 36.044 votos. Na Assembléia Legislativa, já presidiu a Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente no período 2005/2006, participou das Comissões de Finanças, Planejamento, 
Fiscalização e Controle; de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo; de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia, de Bioética e das Águas. Foi relator da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA) e da Comissão Especial das Células-Tronco. 
Em sua trajetória recebeu o Prêmio Destaque Médico Amrigs, Troféu Responsabilidade 
Ambiental, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do Instituto de Proteção Ambiental 
Borboleta Azul. No dia 01 de janeiro de 2007, assumiu a Secretaria Estadual da Ciência e 
Tecnologia, retornando ao Legislativo em novembro do mesmo ano.Com base política no Alto 
Jacuí, Planalto Médio e Missões, Pedro Westphalen mantém sua atenção voltada às 
necessidades dessas regiões. O deputado também possui forte ligação com o setor primário, 
sempre na defesa dos interesses dos agricultores gaúchos. Westphalen ainda busca na 
Assembléia uma discussão voltada para os problemas da saúde no Estado. Ele entende que o 
projeto de saúde é inacabado, e precisa ser aperfeiçoado por quem conhece o tema. O médico 
quer o acesso de todos às tecnologias de ponta e à interiorização da saúde.Westphalen 
sustenta que o interior tem uma boa rede hospitalar, de qualidade e em condições de prestar 
atendimento à população local. O parlamentar pretende ser "um elo entre os prestadores de 
serviço, médicos, hospitais e laboratórios, em favor dos pacientes, que são a razão de todo 
processo". No Legislativo, participou ativamente da discussão de temas centrais para a saúde 
pública gaúcha, como o câncer de mama, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos 
hospitais gaúchos e a obesidade. Da mesma forma, o deputado esteve presente nas 
negociações para solucionar os problemas da crise do IPE, além de presidir programa em 
defesa do SUS e seus prestadores de serviço, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0516/047/09, 
Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos na pessoa da Senhora Promotora Dra. 
CLARISSA SIMÕES MACHADO e a Professora Sra. VERA SUCKAU, pelo trabalho voluntário 
que prestam ao Projeto YACAMIM, junto aos adolescentes de nosso município, tirando-os da 
rua, das drogas e lhes proporcionando  uma vida melhor, mais digna, com devido cuidado e 
orientação que devem receber, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0517/048/09, Solicita que seja 
enviado oficio ao Colégio La Salle, na pessoa do Sr. CRISTIANO PAULETTO e também aos 
estudantes do 3º ano ensino médio FELIPE NASCIMENTO, GABRIEL SEVERO e PIERO 
LUNELLI, cumprimentando a todos por representarem Carazinho na FEBRACE/USP, a maior 
feira de Ciências e Engenharia do Brasil, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 0518/049/09, A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor parabenizando  agraciados Destaques do 
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Agronegócio 2009, solenidade realizada pelo Jornal, Rádio Diário da Manhã e Cotrijal no dia 16 
de março de 2009 nas dependências da BierSite Eventos, na pessoa dos Senhores: Odacir 
Klein – Destaque Defensor do Agronegócio,  Deputado Estadual Jerônimo Goergen – Destaque 
Representatividade Política Estadual, Deputado Federal Luis Carlos Heinze – Destaque 
Representatividade Política Federal, Airton Dipp - Prefeito Destaque Municipal de Passo Fundo, 
Fernando Guerreiro de Lemos Presidente do Banrisul – Destaque Instituição Financeira, Reitor 
da Universidade de Passo Fundo Rui Getúlio Soares – Destaque da Educação, Milton Schmitz 
– TW Transportes Destaque Logística, Presidente Roberto Rossato – Semeato Destaque 
Mercado Internacional, Deputado Federal Beto Albuquerque – Destaque Especial, Deputado 
Estadual Ivar Pavan - Presidente da Assembléia Legislativa do RS – Destaque Especial. 
Nossos parabéns aos agraciados pelo recebimento do troféu Destaques do Agronegócio criado 
pela Artista Plástica Carazinhense Viviane Dihel, representando os quatro elementos da 
natureza, o qual aponta para um futuro, de um conjunto de mudanças nas relações sociais e 
nas relações políticas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0519/050/09, A Vereadora abaixo 
assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício  parabenizando a  Comissão Organizadora da 10ª Edição da Expodireto Cotrijal 
2009, pela excelência da Feira, que superou as expectativas nas vendas e bateu o recorde de 
visitação e negociações durante os 05 (cinco) dias de atividades, comprovando mais uma vez a 
importância do Agronegócio para com toda a população dos 36 países participantes da feira. Ao 
todo, foram mais de 162 mil (Cento e sessenta e dois mil) visitantes e um total de R$ 357 
milhões (Trezentos e cinqüenta e sete milhões de reais) na comercialização, conforme o 
balanço divulgado pelo presidente da Cotrijal na tarde da sexta-feira. A Expodireto Cotrijal 2009 
ofereceu uma grande variedade de opções em produtos e serviços para quem trabalha com 
agricultura e pecuária, desde a pequena até a grande propriedade rural. Parabenizamos o 
Senhor Presidente da Cotrijal Nei César Mânica, por ter se mostrado como a melhor maneira de 
organizar a atividade econômica e agropecuária, pois através dela, o agricultor consegue 
conhecer  o funcionamento dos mercados, ganhar poder de negociação, formar preços 
competitivos e a feira ser um palco de discussões e encaminhamentos das reivindicações da 
cadeia produtiva do nosso agronegócio, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0520/051/09, A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Professora Ana Gisele Süss, do Colégio Notre 
Dame Aparecida, pelo trabalho da Educação Ambiental desenvolvido em sala de aula destaque 
da edição de janeiro da Revista “Bichos – Atividades Escolares Extras”, da Editora Alto Astral. 
Nossos parabéns pelo trabalho desenvolvido com os alunos do 1º ano, sendo publicado na 
seção “Projeto na Prática”, com idéias para a sala de aula. Sabe-se que a Educação é 
transformadora quando o Educador compromete-se com sua atividade e sua missão não 
somente técnica mas também social, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0521/052/09, A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a Empresa Stara Indústria de Implementos 
Agrícolas, na pessoa do Senhor Diretor-presidente Gilson Trennepohl, pelo anúncio de 
investimento de R$ 20 milhões em Carazinho na construção da unidade na área de fundição de 
aço modular em área de 75 mil metros quadrados próxima a BR 285. Reunião realizada no dia 
13 de março de 2009 no Palácio do Comércio com as entidades e administração municipal. 
Nossos parabéns pelo empreendimento, o qual vai gerar 90 empregos diretos e 110 indiretos, 
em prol do desenvolvimento de Carazinho, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0522/053/09, A 
Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o  Município de Santo Antonio do Planalto, na 
pessoa do Exmo.Sr. Prefeito Municipal Edson Proença, pela comemoração aos  17 anos de 
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emancipação política administrativa, ocorrido no dia 20 de março de 2009,  Nossos parabéns a 
toda comunidade do município, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0523/054/09, A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o  Município de Coqueiros do Sul, na pessoa do Exmo.Sr. 
Prefeito Municipal Rafael Kochenborger, pela comemoração aos  17 anos de emancipação 
política, ocorrido no dia 20 de março de 2009.Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0524/055/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício a Confraria Colorada parabenizando a todos os colorados de Carazinho, onde no dia 21 
de Março, foi realizado o evento de inauguração desta Confraria, que tem por objetivo reunir os 
torcedores e simpatizantes em um ambiente familiar e seguro aos seus participantes e 
colaboradores, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0525/056/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Senhor Adjarme Pereira, por ocasião de sua eleição como 
Presidente da União das Associações Comunitárias de Carazinho - UACC, extensivo a todos os 
demais integrantes da diretoria. Com certeza, o trabalho sério, honesto e competente que vem 
sendo realizado em prol de sua comunidade, fez com que fosse novamente eleito Presidente 
desta Associação. Destacamos ainda, a importância da participação desta entidade para o 
crescimento e desenvolvimento de nosso município. Acreditamos ser as Associações de Bairros 
um dos principais elos de ligação da comunidade com seu representante escolhido através do 
voto.Em função da grande importância que uma entidade como esta tem em nossa 
comunidade, manifestamos o reconhecimento e as congratulações desse Poder Legislativo, 
desejando-lhes muito sucesso no decorrer desta gestão que se inicia, Vereador Anselmo 
Britzke – PDT; 0526/057/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao Pastor Anadir, da Igreja 
Água Viva, cumprimentando-o pela inauguração do novo templo da referida Igreja. É uma 
satisfação cumprimentar-lhes, pois com certeza os trabalhos desenvolvidos pela Igreja Água 
Viva merecem o prestígio não só da comunidade, mas também desta Casa que é a 
representação da própria comunidade e que preocupa-se prioritariamente com o bem estar de 
seu povo.Recebam então, o reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal e o desejo de 
que independente de novas instalações, possam continuar transmitindo aos seus fiéis, 
momentos de reflexão, de louvor e agradecimento, como forma de aproximar e reaproximar o 
ser humano de seu criador, Vereador Anselmo Britzke – PDT; 0527/058/09, Solicita que seja 
enviado oficio parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso ao Senhor 
ADEJARME REINEHR PEREIRA e toda diretoria pela conquista da presidência da UACC – 
União das Associações Comunitárias de Carazinho que realizou no último dia 21/03 na sede da 
mesma Associação, Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador Leandro 
Adams; devido da ausência do membro da comissão de justiça e finanças, Vereador Felipe 
Sálvia, embora com a concordância dos demais membros da comissão, conforme prevê a 
nossa lei maior, no artigo 43, eu nomeio o Vereador Anselmo Britzke para apresentar seu 
parecer junto aos projetos que serão votados hoje, questão de ordem; Vereador Grandó; 
gostaria que fosse feito a leitura da correspondência recebida da associação médica de 
Carazinho, que esta em poder da mesa; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a 
senhora secretária que faça a leitura na integra; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Carazinho, 23 de março de 2009. Senhor Presidente, acuso recebimento de oficio desta casa 
onde é  manifestada a solidariedade para com a classe médica de Carazinho, pelos ataques 
desferidos pelo gerente do CMPP. Agradeço a manifestação desta casa legislativa e aproveito 
para dizer-lhes que as medidas judiciais cabíveis estão sendo estudadas e tão logo tivermos a 
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manifestação de nossa assessoria jurídica elas serão tomadas, prontamente. As atitudes 
covardes de setores que tentam desonrar uma classe profissional que tanto fez e faz por esta 
cidade, por certo terá a resposta oportuna. Sem mais para o momento, renovamos nossa 
estima e consideração por estes legisladores. Atenciosamente, MD Carlos Roberto Pavani 
Flores. Presidente da associação médica de Carazinho. Presidente Vereador Leandro 
Adams; conforme acordo das bancadas, não haverá intervalo regimental, e também o grande 
expediente, passamos agora para a ordem do dia, apreciação e votação dos requerimentos, 
moções e projetos, requerimentos, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do numero 
e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº 01 
Vereador Paulino de Moura; nº 02 Vereador Elbio Esteve; nº 03 Vereadora Sandra Citolin; nº 04  
Vereador Anselmo Britzke; nº 05 Vereador Anselmo Britzke; nº 06 Vereador Eugenio Grandó, 
Vereador Gilnei Jarré, Vereador Elbio Esteve e Vereador Erlei Antonio Vieira; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e 
falada, demais pessoas que nos dão a honra de estar na casa do povo, e feliz porque este 
poder legislativo esta sendo valorizado, porque segunda após segunda, as pessoas estão vindo 
aqui, ver o trabalho de seus vereadores, o qual o elegeram, isso nos deixa bastante satisfeito, 
porque a comunidade ela é que coloca e que retira o que para nós é uma satisfação muito 
grande ter as pessoas aqui, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro vou falar sobre 
um requerimento que eu mandei para o senado, para a bancada de deputados federais, para o 
presidente Lula,  referente a situação das empresas transportes coletivos de ônibus, o que esta 
acontecendo, tem um incentivo do governo federal para querosene, para gasolina de avião 
enquanto as empresas terrestres estão sofrendo uma extrema dificuldade, estão com dividas, 
estão com a situação dos seus ônibus sucateados, porque o nosso óleo diesel esta 
extremamente caro, então estou pedindo aos lideres de bancada, ao senado, ao presidente da 
republica que estude um incentivo para que essas empresas possam ter uma melhoria nas 
condições dos seus coletivos, dos seus empregados, da sua própria empresa, então esse é um 
requerimento que estou dando entrada na noite de hoje, também referente a uma moção, já vou 
aproveitar falar, que a Vereadora Sandra Citolin esta mandando para a direção da Stara, e 
como eu tenho procurado aqui nesta tribuna, aqui neste plenário ser justo, eu quero dizer que 
as negociações referente a vinda da Stara iniciou em novembro com o prefeito Alexandre 
Goellner, o qual eu participei desta reunião, com os proprietários da empresa, juntamente com o 
prefeito Alexandre, o qual já tinha entabulado, tinha sugerido, áreas para que a Stara aqui se 
instalasse, e ai eu fui chamado, e taxado, muitas vezes de hipócrita, muitas vezes de vender 
ilusões para a população, quando eu dizia nos meus programas de televisão, de rádio, as 
minhas reuniões, quem o acompanhou, que a Stara viria para Carazinho sim no ano de 2009, 
onde geraria imediatamente 90 empregos a 100 empregos diretos e mais 110, 130 indiretos, e 
esta ai a Stara realmente se instalando, graças ao prefeito agora, Aylton de Jesus Magalhães, 
graças a associação comercial, graças a OAB, graças a própria câmara de vereadores, então 
Carazinho terá um investimento na ordem de vinte milhões para o nosso município, para que 
possamos gerar empregos e renda para a nossa comunidade; Vereador Rudinei Brombilla; 
um aparte colega vereador; Vereador Paulino de Moura; sim Vereador Rudi; Vereador 
Rudinei Brombilla; só para complementar, a gente pega o jornal e vê que a Stara esta 
anunciando investimento em mais de vinte milhões em Carazinho, então isso é todo um 
processo que eu quero elogiar, a vossa excelência, que desde o ano passado já teve esse 
contato com a direção da Stara no município de Não Me Toque, e também da administração do 
prefeito Aylton, da secretaria de industria e comércio e desenvolvimento, planejamento, de nós 
mesmos vereadores, enfim, isto é uma conquista para a cidade de Carazinho,  trazer mais 
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emprego e mais renda para a nossa cidade, então só para auxiliá-lo; Vereador Paulino de 
Moura; isso prova que sozinho você não chega a lugar nenhum, você tem que estar em 
parceria, você tem que estar unido, também senhor presidente, senhores vereadores, sobre um 
requerimento dos Vereadores Gilnei Jarré, Vereador Erlei Antonio Vieira, Vereador Grandó e o 
Vereador Elbio Esteve, relacionado há um recurso que esta se pedindo para que seja 
disponibilizado para aquisição do abrigo Professora Odila, ou para a reforma daquele abrigo, 
então a câmara de vereadores, a sociedade de Carazinho, representada pelos 10 vereadores, 
esta de parabéns, porque o Presidente Vereador Leandro Adams, em uma oportunidade pediu 
para mim transmitir para a promotora Clarissa, que a câmara de vereadores faria sua parte, que 
bom presidente e colegas que o inicio era com vinte mil reais, mas como esta se achando uma 
adequação orçamentária e pode chegar a casa de oitenta mil reais, isso nos deixa feliz, porque 
através do deputado Luis Carlos Busato, uma emenda de cento e cinqüenta mil reais, através 
do senador Sérgio Zambiasi uma emenda de cento e cinqüenta mil, este vereador juntamente 
com o Prefeito Aylton Magalhães, Vereador Rudi, Vereador Felipe Sálvia, estivemos em Brasília 
e lá conseguimos esse recurso também para aquisição ou a construção da área do novo abrigo 
professora Odila, e eu quero dizer assim, eu sou favorável, já deixei claro na imprensa, já deixei 
claro para a promotora e para o prefeito, e o Vereador Rudi, a Vereadora Sandra Citolin, o 
Vereador De Loreno e o Vereador Felipe Sálvia, solicitaram isso ao prefeito, que ele adquira 
aquela área nova, onde é lá na Hípica, que ela tem uma estrutura muito grande, e fazendo 
algumas adequações ela vai funcionar, eu quero deixar bem claro que somando esforços nós 
vamos chegar onde nós queremos, eu tinha esse recurso destinado para se fazer uma 
construção de uma fazenda para dependentes químicos no município de Carazinho, 
entendendo que a recuperação ela deve existir mas a prevenção em primeiro lugar, eu resolvi 
que esse recurso fosse destinado primeiro a prevenção e depois nós vamos buscar um recurso 
para a recuperação, então esta de parabéns essa câmara, essa casa, pelos quatro vereadores 
que fizeram esse requerimento à mesa diretora, também senhor presidente, senhores 
vereadores, agora vou lançar um desafio, porque eu acho e tenho certeza, que o dinheiro 
publico ele tem que ser bem honrado, e bem administrado, o que a Aurora faz, esta fazendo, 
fez através da imprensa, dizer que não faria sua instalação imediata no município de Carazinho, 
mas não chegou até o executivo, não chegou até esse poder, e eu quero que vocês leiam a 
resposta que ela esta dando, vazia, sem conteúdo, sem respeito, porque nós aprovamos aqui 
nessa câmara Vereador Gilnei Jarré, um recurso na ordem de 800 mil reais, para compra da 
área, compraríamos a área, teríamos lá assim um investimento muito forte, sabemos que a 
crise mundial afetou a todos indistintamente, mas nós não podemos conceber que uma 
empresa do tamanho da Aurora, do quilate da Aurora, trate Carazinho como ela esta tratando, 
deixou de investir, chama as partes envolvidas, associação comercial, CDL, prefeitura, câmara 
de vereadores, e diga, nós não investiremos ainda no município de Carazinho enquanto não 
melhorar a situação financeira, e eu quero fazer um desafio aos colegas vereadores, e 
principalmente a vossa excelência, presidente desse poder legislativo, e vou fazer isso ao 
Prefeito Aylton Magalhães, nós queremos uma audiência com  a direção da Aurora, ela vai ter 
que dizer diretamente, qual o investimento que ela vai fazer, quando ela vai fazer, se não vai 
fazer, porque o que ela mandou aqui, é um absurdo, é um absurdo, não tem resposta, não tem 
nexo, não tem valorização do poder legislativo e muito menos da comunidade aqui de 
Carazinho que muitos serão ou seriam futuros possíveis empregados dessa empresa, e ela 
manda um requerimento, uma nota, totalmente sem conteúdo e sem embasamento, sim 
vereador; Vereador Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte Vereador Paulino de Moura, só para 
contribuir, o ano passado nós tivemos a informação via a principal peça desse quebra cabeças 
que se chama Aurora, o presidente Nei Mânica, que deu a coletiva, nos informou o município, 
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acho que inclusive alguns vereadores da legislatura passada, mas acredito que entendo a sua 
insatisfação com esse oficio, mas nós temos que saber como levar essa empresa, se nós 
vamos ter o objetivo com que ela venha a Carazinho, então acredito que nós temos que fechar 
os olhos, vereador,  para um simples oficio, e achar uma forma de chegar em vez de do lado 
esquerdo da Aurora, do lado direito, então acho que de repente ver com o Prefeito Aylton 
Magalhães, alguns vereadores que se disponham a conversar com eles, e não a pressionar, 
porque a crise esta ai, todas as empresas, não só do ramo de aves, mas todas as empresas 
passam por um momento de recesso, um momento difícil, então eu acho que nós temos que 
achar uma formula de chegar do lado certo para com que nós possamos não, de repente não 
em 2009, mas em 2010 ter a conclusão de que eles realmente invistam em nosso município, 
muito obrigado pelo aparte; Vereador Paulino de Moura; obrigado Vereador Gilnei Jarré, o 
meu pronunciamento; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte; Vereador Paulino de Moura; 
já darei um aparte, o meu pronunciamento ele é pegador, mas a minha atitude tem que ser uma 
atitude de paz, porque o investimento que essa empresa trará para carazinho com certeza é 
muito grande, lá eu não farei esse pronunciamento, mas cobrarei deles e ai que eu quero pedir 
senhor presidente, por gentileza, que se forme uma comissão, Presidente Leandro, por 
gentileza, que se forme uma comissão de vereadores, um por cada bancada, o Nei Mânica se 
puder nos acompanhar, a associação comercial, ACDL e o prefeito municipal que nós 
possamos conversar com a direção da Aurora, para ver realmente, bom é 2010, nos 
preparamos para 2010, é 2009, nos preparamos para 2009, nas é que nós demovemos esta 
empresa para continuar investindo no município de carazinho, porque isso vai agregar muitos 
fatores positivos, então eu concordo com a vossa excelência, Vereador Gilnei Jarré, ao qual 
tem que ter prudência, tem que ter calma, mas não podemos ficar parados, então eu solicito 
que essa casa, se não o presidente Leandro, se não nós vereadores, convidar que o Nei 
Mânica, agende essa audiência, porque nós temos que ser sinceros, ele é o mestre de tudo 
isso, ele que só conseguiu viabilizar a então vinda para cá, e com certeza ele vai nos valorizar 
disso, quem sabe a ASCAMAJA, também fazer isso, precisamos só ter a certeza a Aurora 
decidiu botar os seus recursos no município de carazinho a partir de 2010, 2010 vamos aceitar 
isso, a partir de 2009, 2009, mas não dizer o que ela diz aqui, e por isso e já encerrarei senhor 
presidente; Vereador Anselmo Britzke ; um aparte; Vereador Paulino de Moura  sim 
vereador Anselmo; Vereador Anselmo Britzke; gostaria que o senhor lesse para o plenário, 
esse oficio que veio da Aurora, para a gente; Vereador Paulino de Moura ; eu vou entregar um 
para cada vereador, e para quem tiver direito, eu não gostaria de ler, até porque daí vai 
constranger a empresa mesmo, poxa, tem um vereador lá que não quer que nós vamos, isso ai, 
então assim, ai quero dizer, colegas vereadores e imprensa, o quão é importante você olhar no 
olho das pessoas Vereador Gilnei Jarré , quando tu vai buscar um subsidio para o teu subsidio, 
muitas vezes alguém diz assim, mas o Vereador Paulino de Moura poderia pedir um fax, o 
Vereador Paulino de Moura poderia pedir um requerimento, esta aqui a resposta que não me 
contentou, então o que eu quero dizer, nós vereadores temos que sair do nosso município ir lá 
no senado, ir lá na presidência da republica, ir lá na governadora, ir nos deputados federais, 
deputados estaduais, buscar recursos para o nosso município, seria isso senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams ; Vereador 
Eugenio Grandó  ; Vereador Eugenio Grandó ; senhor presidente, colegas, publico em geral 
presente nessa casa nessa noite, gostaria de dizer que a destinação, sugestão, de destinação 
de oitenta mil reais para o abrigo da professora Odila, só pode acontecer por um motivo, porque 
carazinho, apesar das pessoas pensarem um pouco diferente, tem uma câmara de vereadores 
enxuta minha gente, aqui nós temos um dos menores salários de vereadores do estado, nós 
temos uma câmara que não gera despesa absurda e sem justificativa, por isso que a gente 
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pode chegar e sugerir que seja repassada oitenta mil reais desse poder para o poder executivo 
para a gente abrigar as crianças em medida de proteção do nosso município, queria dizer para 
vocês que a vinda da Stara tem um dedinho do Grandó lá também, tem um dedinho do Jarré 
também, o Jarré quando secretário municipal do desenvolvimento, me procurou na prefeitura e 
nós tínhamos uma área enorme, uma área nobre no distrito industrial de carazinho, que estava 
no nome de uma empresa que nem existe mais, nós entramos com uma ação em 2001, e 
fizemos a reversão dessa área de volta para o município, se não me engano no ano passado, 
então o que é importante não é se o governo Aylton fez, se o governo Alexandre fez, se o 
governo que virá fez, o importante é que carazinho vai ter uma fabrica gerando emprego, e 
gerando divisas para o nosso município, e eu acho que a gente, a câmara não esta cheia a toa, 
eu que estou a dez anos acompanhando ai, fui secretario municipal quase dez anos e 
acompanho o dia a dia da câmara, o Jarré e o Alemão são testemunhas, mais do que nós, acho 
que toda segunda-feira, cheia como esta, é porque a coisa esta mudando, então não importa se 
é o governo Aylton, o que importa é nós trabalharmos para dar uma condição melhor para 
nossa população para o pessoal ter emprego, que é o que mais faz falta, a gente como 
vereador, esta na ponta da lança como se diz, o pedido numero um de carazinho é emprego, 
então eu sou parceiro de qualquer governo que gerar emprego para carazinho, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams ; não havendo mais vereadores que queiram discutir o 
requerimento, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretária para fazer a leitura do numero 
e autor do requerimento pedido de informação, os três requerimentos; Vereador Paulino de 
Moura ; por gentileza senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria de solicitar ao 
Vereador Eugenio Grandó, referente as respostas do pedido de informação de autoria dele, se 
contenta, se não daí nós temos só um requerimento pedido de informação para votar, por 
gentileza; Presidente Vereador Leandro Adams ; consulto o autor do requerimento, Vereador 
Eugenio Grandó ; Vereador Eugenio Grandó ; os dois pedidos de informação as respostas 
vieram através do Vereador Rudi, os dois os números são, o 05 e o 06, esses dois pedidos 
vieram; Presidente Vereador Leandro Adams ; aqui consta que os quatro são autores, então 
eu consulto se esta a contento a informação, ou se vamos colocar em votação; Vereador 
Eugenio Grandó ; vai para votação só o outro, retiro o cinco, e o seis, permanece o pedido de 
informação;  Presidente Vereador Leandro Adams; senhora secretaria proceda o numero e 
autor do requerimento;  Secretaria Vereadora Sandra Citolin ;requerimento de nº 07 dos 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Elbio Esteve e Vereador Erlei 
Vieira; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em votação o requerimento, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeitado; Vereador Eugenio 
Grandó; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem, eu tenho uma informação que não sei se é de conhecimento da presidência 
que foi julgado, foi concedida uma liminar no tribunal de justiça dizendo que a câmara municipal 
não precisa os pedidos de informações não tem que mais ter aprovação do plenário, eu gostaria 
que a mesa confirmasse essa informação, e se essa informação proceder, que fosse lida a 
liminar na integra; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugenio Grandó, eu vou 
solicitar a senhora secretaria que proceda a leitura de uma ação direta de inconstitucionalidade 
protocolada no dia 19 de março de 2009, às 14 horas e 48 minutos; Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria que o senhor concluísse a 
votação do pedido de informação, eu conclui, ele foi rejeitado por cinco votos a quatro; 
Vereador Gilnei Jarré; obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de que baseado no que 
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diz a nossa lei orgânica, nosso regimento interno, fosse considerado a votação ao qual hoje 
esta se votando, porque eu vou argüir essa ação indireta, inconstitucional porque eu entendo 
que o poder do vereador, é de votar ou não votar, se não nós vamos entregar nosso mandato, 
para o poder judiciário, então eu gostaria que os vereadores, fossem sensíveis, a essa matéria, 
porque essa matéria vai me dar conhecimento na noite de hoje, e eu não concebo, e entendo 
que o regimento interno e a lei orgânica me faculta isso, de eu votar a matéria conforme o 
regimento diz, porque a matéria ora discutida, esta em cima do regimento e da lei orgânica, e 
tem ai uma ação que o Vereador Eugenio Grandó ou quem quer que seja ajuizou, eu gostaria 
de conhecer essa ação, antes que o senhor conceda votação de hoje, em cima desse 
requerimento; Vereador Eugenio Grandó; questão de ordem senhor presidente, eu gostaria 
que no momento da leitura da ADIM, fosse esclarecido o autor da ação, também; Presidente 
Vereador Leandro Adams; pois não, Vereador Paulino de Moura, depois da leitura na integra 
dessa ADIM, com o pedido de liminar, já respondido pelo tribunal de justiça do estado do Rio 
Grande do Sul, nós podemos voltar a conversar sobre o assunto, então solicito a senhora 
secretaria que proceda na integra a leitura da ação direta de inconstitucionalidade protocolada 
no dia 19 e com o resultado da liminar no dia 20; Vereadora Sandra Citolin; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem;Vereadora 
Sandra Citolin; se o senhor tinha e os outros vereadores conhecimento desse documento, e já 
realmente protocolado e respondido, nem haveria necessidade de nós nos colocarmos na 
votação, acredito eu, já que ele tem peso maior que o plenário, é inútil a votação, então deixa a 
votação do pedido de informação de lado, e considera a resposta dada pelo juiz, pelo 
desembargador; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
acho que o Vereador Paulino de Moura tem toda razão, esse era um pedido de vistas, e acho 
que procede todo procedimento que estava em votação, foi rejeitado, e acho que ponto final, 
esse é um segundo passo, esse é o meu entendimento, que eu sou um dos autores; 
Presidente Vereador Leandro Adams; inclusive os pedidos, questão de ordem; Vereador 
Eugenio Grandó; para auxiliar a decisão liminar só vai começar a valer no momento que o 
senhor presidente for intimado da decisão, então eu acho que a votação de hoje segue normal, 
o Vereador Paulino de Moura tem razão, mas a partir da próxima sessão que o presidente já vai 
ter sido intimado, os pedidos de informação irão direto ao executivo a não ser que a liminar seja 
cassada nesse meio tempo, mas hoje, a partir do momento que o senhor for intimado, o 
procedimento de pedido de informações vai mudar nessa casa, até a cassação ou não da 
medida liminar; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; EXMO SR. DR. DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
CARAZINHO/RS, representado pelo Presidente Leandro Adams, com fundamento no art. 95,§ 
2º, inc. III, da Constituição do Estado, c/c com o art. 125, §2º, da Constituição Federal, vem 
interpor: AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE Contra o art. 191, da Resolução nº 257, 
de 15 de agosto de 2003, Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de 
Carazinho/RS. A Resolução nº 257/2003, em seu artigo 191 é totalmente inconstitucional, 
conforme se comprovará através do exposto no corpo da presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Determina o citado dispositivo legal: Art. 191 – Aprovado o requerimento 
que solicita informações, terá o Prefeito, nos termos do Art. 53, inciso XIV, da Lei Orgânica, o 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento, para prestar as informações 
solicitadas. Tal artigo, submete ao plenário o pedido de informação de qualquer vereador que 
seja, ocasionado muitas vezes, blindagem da situação, ferindo a Constituição Federal, o Estado 
Democrático de Direito, bem como a própria função de fiscalizar do vereador, como 
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representante do povo que é, regularmente eleito que foi para tanto. Rege o artigo 5º, XXXIII, 
da Constituição Federal: Art. 5º. (...)XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  O comparativo dos dispositivos não 
deixa dúvida acerca da inconstitucionalidade do texto legal municipal, dada a restrição imposta 
aos vereadores de receber as informações do Executivo Municipal, uma vez que as mesmas 
devem ser respondidas não somente aos vereadores, mas sim a qualquer cidadão que solicitar. 
Eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. EMENTA:  ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VEREADOR MUNICIPAL. DIREITO A INFORMACAO SOBRE A 
ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PEDIDO INDIVIDUAL TENDO, TODO CIDADAO, DIREITO DE 
RECEBER INFORMACOES DOS ORGAOS PUBLICOS, NAO SÓ DE SEU INTERESSE 
PARTICULAR, MAS QUANDO DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL, COM MAIS RAZAO A 
TEM VEREADOR, COMO REPRESENTANTE DO POVO QUE E, REGULARMENTE ELEITO 
QUE FOI PARA TANTO. DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL QUE TAL DIREITO ASSEGURA 
NO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA. ARGUICAO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRETENSAO QUE SE REJEITA. ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE, COM VOTO VENCIDO. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 598012011, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 27/04/1998). EMENTA:  MANDADO DE SEGURANCA. 
ATO DE PREFEITO MUNICIPAL QUE SE OMITE E NAO PRESTA AS INFORMACOES 
SOLICITADAS POR VEREADOR NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI 9051/95. 
DESCABIMENTO. DIREITO A INFORMACAO ASSEGURADO A TODOS, INCLUSIVE AOS 
VEREADORES, POR PORCA DO ARTIGO 5º, XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
PEDIDO DE INFORMACOES FORMULADO POR VEREADOR. OMISSAO. NAO 
OBSERVANCIA DO PRAZO DE QUINZE DIAS PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI 9.051/95. 
VIOLACAO AO ART. 5º, XXXIII, QUE PREVALECE SOBRE QUALQUER OUTRA. O DIREITO 
A INFORMACAO E ESSENCIAL EM UM REGIME DEMOCRATICO, VISANDO A 
TRANSPARENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, SENDO INADMISSIVEL QUE A 
PREFEITA MUNICIPAL SE OMITA A PRESTAR INFORMACOES AO VEREADOR NO PRAZO 
LEGAL. SENTENCA CONFIRMADA. (Reexame Necessário Nº 70004696894, Primeira Câmara 
Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 
25/09/2002).MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PREFEITO MUNICIPAL QUE EXIGE QUE 
OS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES DOS VEREADORES PASSEM PELO PLENÁRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. DIREITO À INFORMAÇÃO ASSEGURADO A 
TODOS, INCLUSIVE AOS VEREADORES, POR PORÇA DO ARTIGO 5º, XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Pedido de informações formulados por vereadores. Recusa. 
Violação ao art. 5º, XXXIII, que prevalece sobre qualquer outra, inclusive, à Lei Orgânica 
Municipal. O direito à informação é essencial em um regime democrático, visando à 
transparência dos atos administrativos, sendo inadmissível que o Prefeito Municipal se recuse a 
prestar informações ao vereador, condicionando-o à deliberação do Plenário da Câmara 
Municipal, sujeito a manobras políticas. O Regimento Interno da Câmara de Vereadores 
dispensa expressamente os pedidos de informações de deliberação do Plenário daquela Casa. 
Sentença confirmada. Apelação provida. (APC nº 70003741824, 1ª Câmara Especial Cível, 
Tribunal de Justiça DO RS, Rel: Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, julgado em 
28/05/02)“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA 
DE DESPESAS COM FUNCIONALISMO MUNICIPAL DE PARTE DE VEREADOR. FLUXO DE 
PRAZO SEM ATENDIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA. RECUSA 
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INJUSTIFICÁVEL.Não se justifica, ante a norma do art. 5º, incs, XXXIII, XXXIV e XXXV, da 
Constituição Federal, de 5.10.1988, a recusa de fornecimento por parte de órgãos ou 
repartições públicas, de informações ou certidões de interesse particular ou coletivo ou geral, 
para a defesa de direitos ou para esclarecimentos de situações individuais ou para a defesa de 
direitos difusos.Segurança concedida.Recurso improvido, prejudicado o reexame.”(AC nº 
598026425, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Celeste Vicente Rovani, j. 18.08.99)“MANDADO DE 
SEGURANÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES de interesse público formulado por Vereador a 
Prefeito Municipal indeferido. Descabimento. Afronta à Constituição Federal, à Lei Orgânica 
daquele Município e à Lei n. 1.533/51. Sentença confirmada.”(AC nº 596234609, 2ª Câm. Cível, 
Rel. Des. Élvio Schuch Pinto, j. 19.02.1997)“Mandado de segurança contra ato de Prefeito 
Municipal que não fornece informações relativas ao quadro funcional e outras referentes a 
negócios realizados pela municipalidade, todas elas requeridas por Vereador. Ofensa a direito 
líquido e certo caracterizado. Apelo manejado pela autoridade coatora improvido. 
Desprovimento do recurso do impetrante no tocante à imposição de honorários advocatícios no 
caso concreto. Sentença reafirmada.”(AC nº 597085455, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Augusto 
Otávio Stern, j. 11.03.98)“MANDADO DE SEGURANÇA.Pedido de informações e de certidões 
formulado por vereador ao Prefeito Municipal. Recusa. Ofensa a normas constitucionais 
(Constituição Federal, art. 5º, XXXIII e XXXV), que se sobrepõem a qualquer outra norma, 
inclusive, à lei orgânica municipal.Segurança concedida.Sentença confirmada. Apelo 
desprovido.(AC nº 590066338, 1ª Câm. Cível. Rel. Des. Celeste Vicente Rovani, j. 18.12.90) 
Logo, pelo exposto, não resta outra alternativa senão o ajuizamento da competente Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, para retirar do ordenamento jurídico, parte do artigo 191, da 
Resolução nº 257/03, que submete a votação do plenário o pedido de informação formulado por 
vereador, como forma de restabelecimento da ordem legal, e para sanar a 
inconstitucionalidade, pela absoluta afronta à Constituição Federal. Diante do exposto, requer: 
a) liminarmente, a suspensão dos efeitos de parte do artigo 191 da Resolução 257/2003, que 
submete a votação do plenário o pedido de informação formulado por vereador no exercício de 
seu mandato ao Executivo Municipal.  b) a citação do Município de Carazinho, através de seu 
Prefeito Municipal, Aylton Magalhães; c) a intimação do procurador geral de justiça; d) a 
procedência da ação, para declarar inconstitucional parte do artigo 191 da Resolução nº 
257/2003 (Regimento Interno da Câmara), que submete a decisão do plenário se aprova ou não 
pedido de informação de vereador, ocasionando afronta a Constituição Federal, ao Estado 
Democrático de Direito e simplesmente por ferir umas das principais funções do vereador que é 
de fiscalizar o Executivo Municipal. Pede deferimento. Carazinho/RS, 18 de março de 2009. 
Leandro Adams - Presidente; Leonardo Fabrício Vedana -  Assessor Jurídico - OAB/RS 67.996; 
Consulta de 2º grau.Poder Judiciário do estado do Rio Grande do Sul. Numero do Processo 
70029133352. Ultimo julgamento, 20/03/2009. Vistos, defiro a liminar para suspender os termos 
do artigo 191 da resolução nº 257/2003 regimento interno da câmara de vereadores de 
Carazinho RS. Conforme fundamentação supra, na parte que submete a decisão do plenário o 
pedido de informação de vereador. Expeça-se, com urgência, oficio ao presidente da câmara de 
vereadores, dando ciência desta decisão. Cite-se, notifique-se e intimem-se. Após, ao ministério 
público. Porto Alegre, 20 de março de 2009. Desembargador Francisco José Moesch, relator; 
Presidente Vereador Leandro Adams; quero registrar em ata o agradecimento dessa 
presidência ao nosso jurídico Doutor Leonardo Vedana pelo excelente trabalho nessa ação 
direta de inconstitucionalidade, quero registrar também o agradecimento dessa presidência ao 
Vereador Elbio Esteve, Vereador Eugenio Grandó, ao Vereador Erlei Vieira, e ao Vereador 
Gilnei Jarré, e comunicar esse plenário e essa casa lotada, que esta casa a partir da próxima 
sessão, não vai votar mais pedido de informação, de acordo com o tribunal de justiça do estado 
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do Rio Grande do Sul, o vereador no seu direito, eleito pelo povo, para fiscalizar vai apresentar 
a mesa diretora o seu pedido de informação e esse será remetido ao executivo, sei que serei 
questionado, sobre o abusa dos pedidos de informação, mas isso não é justificativa, para isso 
existe o judiciário, e se houver abuso, o vereador vai ter que responder, mas isso não é uma 
vitória do Vereador Leandro Adams, e não é uma vitória dos vereadores que me apoiaram 
nessa ação, isso é uma vitória da transparência, isso é uma vitória do poder legislativo de 
Carazinho e porque não dizer do poder executivo, quando o prefeito e sua equipe estiver 
viajando ele tem a certeza que em Carazinho vai ter dez vereadores fiscalizando o recurso 
publico, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente é até regimental eu não consigo conceber, se eu posso discutir essa liminar, mas eu 
quero dizer a vossa excelência que este vereador, não vai ficar amarrado, esse vereador não 
pensa como o senhor pensa, se o senhor pensa dessa forma isso é problema estritamente seu, 
eu vou buscar judicialmente a derrubada dessa liminar, porque eu entendo que nós estamos 
entregando o nosso mandato para que se faça às coisas sem passar pelo plenário, eu buscarei, 
não tenho conhecimento para argüir agora, mas tenha certeza que eu serei o primeiro vereador 
a buscar a derrubada dessa liminar, e dizer para o senhor que infelizmente eu tenho que dizer 
isso a vossa excelência, o senhor esta saindo como um ditador, porque o senhor diz que os 
seus quatro vereadores agradecem, e se esquece que o senhor tem mais cinco vereadores que 
o senhor tem que respeitar, porque o senhor não me deu conhecimento da matéria, para mim 
poder saber, e poder discutir, então o senhor esta sendo ditador, e não vou conceber isso e vou 
estar argüindo para derrubar essa liminar, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
aqui é a casa do povo, é assim mesmo não é, todo mundo tem direito a pensar diferente e o 
que nós não conseguirmos definir aqui, com certeza a justiça vai definir, questão de ordem 
Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; a titulo de colaboração, eu acho que 
num momento como esse, uma matéria difícil, cada um tem que agir com sua consciência, a 
postura do Vereador Eugenio Grandó, vai ser de entrar com o pedido de informação, dar 
oportunidade da base do governo trazer a resposta, mas essa é a opinião do Grandó, esse é o 
meu jeito de agir, e a minha opinião, mas apoio sim a ação, eu sempre disse no meu primeiro 
pronunciamento nessa casa, que eu acho que o governo do PSDB perdeu a eleição por ter uma 
câmara blindada, porque enquanto a gente era funcionário do executivo municipal, nos 
passavam que as coisas estavam indo bem, que o mundo estava uma maravilha, e na verdade 
não estava, então acho que o pedido de informações é salutar, é necessário, só que acho que o 
vereador realmente tem que saber usar o pedido de informação, não usar o pedido de 
informação para se auto promover, e para simplesmente ter mídia, então minha posição será 
essa, mas embora, quero dizer que concordo com a ADIM, acho que a função primeira do 
vereador é fiscalizar, mas a gente tem que ter responsabilidade na hora dos pedidos de 
informações sim, então Rudi quero te dizer que, como líder do governo, que sempre vou estar 
oportunizando que você me traga as respostas, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor das 
moções; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; moção nº 01 Vereador Rudinei Brombilla; nº 02 
Vereador Rudinei Brombilla; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla; nº 04 Vereador Rudinei 
Brombilla; nº 05 Vereador Erlei Vieira; nº 06 Vereador Erlei Vieira; nº 07 Vereadora Sandra 
Citolin; nº 08 Vereadora Sandra Citolin; nº 09 Vereadora Sandra Citolin; nº 10 Vereadora 
Sandra Citolin; nº 11 Vereadora Sandra Citolin; nº 12 Vereadora Sandra Citolin; nº 13 Vereador 
Eugenio Grandó; nº 14 Vereador Anselmo Britzke; nº 15 Vereador Anselmo Britzke; nº 16 
Vereador Estevão De Loreno;  Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as 
moções, Vereador Anselmo Britzke; Vereador Anselmo Britzke; senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, funcionários da casa, publico aqui presente, colegas da juventude do 
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PDT, é com satisfação que pela primeira vez assumo como vereador nessa casa, quero falar 
que o nobre Vereador Felipe Sálvia fez uma operação hoje, e ficarei 15 dias aqui na casa no 
lugar do nosso colega Vereador Felipe Salvia, fiz duas moções, agradeço os requerimentos dos 
nobres colegas vereadores que já votaram a favor, e eu acredito que as duas moções, uma é 
para a rádio UAC, que teve neste final de semana a eleição do novo presidente, da associação 
de bairros, inclusive eu vejo aqui o nosso colega Adair do Prado, que é o primeiro secretario da 
rádio UAC, da nova gestão, e desejo a eles uma gestão repleta de realizações, também fiz mais 
uma moção para a igreja Água Viva, a qual inaugurou uma linda e nova sede, muito bonita, e 
dizer que com certeza as igrejas da nossa cidade estão fazendo o trabalho, Vereador Erlei 
Vieira, junto com você, no que você esta fazendo, que é pegar jovens, que estão no mundo das 
drogas, e trazer para dentro da igreja, para poder orar a Deus, seria isso, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, a platéia que esta aqui hoje, nos 
acompanhando, aquelas pessoas que a gente já esta acostumando a ver no nosso trabalho, 
segunda-feira, e o mais importante, aquelas pessoas que a gente sabe que acompanham o 
nosso trabalho, todos os dias, nos lugares em que atuamos, na rua, onde nos divertimos 
socialmente, na comunidade em volta da nossa casa, eu vejo todas essas pessoas aqui, e é 
isso que o povo tem que fazer, o povo tem que acompanhar o seu vereador, e esse 
acompanhamento tem que ter passado, presente para ver o que será no futuro, então a gente 
sempre tem que ter em vista, o que foi, o que fez, como é, como esta sendo, como será, isso é 
fundamental para o eleitor, isso se chama exercer o pleno direito cidadão de que aquela pessoa 
que você elegeu esta ali te representando, isso é muito positivo e realmente a transparência 
tanto do executivo quanto do legislativo é fundamental, nos poderes é fundamental, nas 
discussões, e é fundamental a transparência também nos pareceres das comissões, então isso 
tudo, é importante que o povo acompanha como a coisa funciona, e veja lá vereador, a quem 
ele defende como ele se comporta, hoje, fui a vereadora que mais redigiu moções, é que eu 
também acompanho como a gente publica que sou, o trabalho da comunidade carazinhense, e 
não tenho assim constrangimento nenhum em ficar lendo moções, é a forma como o nosso 
regimento, que pelo jeito esta caduco, em muitas coisas pois cada sessão a gente vai tirando e 
acrescentando coisas, eu já sugeriria que a gente fizesse um estudo completo do regimento, 
para que ele não fique assim tão para lá e para cá e nos deixe assim tão confusos; Vereador 
Eugenio Grandó; questão de ordem, eu tenho uma sugestão, que seja montada uma comissão 
multipartidária, para nós estudarmos o regimento interno; Vereadora Sandra Citolin; essa é a 
minha posição vereador; Vereador Eugenio Grandó; e adequar o regimento interno, realmente 
nosso regimento interno ele é antigo, esta defasado, e tem algumas coisas que tem que ser 
mudadas no regimento interno, já que os estamos aqui para trabalhar, eu acho que durante o 
dia nós poderíamos formar uma comissão, e fazer um estudo do nosso regimento interno, para 
mudar, assim como a lei orgânica do município me chamou a atenção, a lei orgânica do 
município esta em desacordo com a constituição em muitos pontos, é uma das brigas que eu 
tive quando trabalhei junto ao executivo que queria que fizesse uma reforma a lei orgânica, 
também acho que a titulo de sugestão, nós poderíamos indicar além do regimento interno, 
algumas alterações na lei orgânica do município; Vereadora Sandra Citolin; concordo 
vereador, essa é a minha posição desde quando, em janeiro, eu estudei o regimento e nas 
ultimas sessões quem tem acompanhado tem visto que se mudam artigos, então é sinal de que 
ele não serve mais mesmo ao nosso fim, ao nosso trabalho, também quero dizer que em 
relação as moções, então é obrigação do vereador sim acompanhar o trabalho da comunidade, 
e quando a gente lê tanto requerimento, tanta indicação, é também obrigação do vereador ser a 
voz do povo, se para aquele determinado morador a sua rua naquele momento é mais 
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importante, esta ali o vereador para ser a voz dele, se naquele momento alguma ação, alguma 
instituição não esta sendo atendida, ou tem alguma reivindicação a fazer, ali estão vereador, o 
vereador tem que ser acompanhado e acompanhar, e a gestão de qualquer um de nós que 
recebemos um subsidio publico, deve ser transparente, sempre, não num determinado 
momento, é como eu disse, passado, presente e futuro, e acho assim, continuem vindo aqui, 
continuem nos acompanhando, e continuem prestando atenção ao que a gente esta fazendo ai 
fora, o que nós queremos, todos nós certamente, é um Carazinho melhor a cada dia, é um 
Carazinho com pessoas mais empenhadas, com pessoas que trabalham 24 horas pela 
comunidade, é por isso que nos elegeram, e é por isso que estamos aqui, certamente todos os 
senhores aqui tem algum candidato seu, então esse acompanhamento é fundamental, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira 
discutir as moções, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários se manifestem, aprovado por todos as moções, projetos, peço que a senhora a 
secretaria proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da 
comissão de justiça e finanças; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 
0353/046/09, Projeto de Lei 025/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Dá nova redação ao 
caput do artigo 31, da Lei Municipal nº 3920, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério 
Municipal. Parecer: o presente projeto de lei é constitucional conforme parecer do IGAM e 
concordância da classe através de parecer da APROCAR, além disso nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentários e financeiros, Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador 
Eugenio Grandó – secretário e Vereador Anselmo Britzke – membro; Presidente Vereador 
Leandro Adams: esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo 
vereador que queria discutir o parecer, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço para a senhora secretaria 
que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretaria 
Vereadora Sandra Citolin; Ementa: Dá nova redação ao caput do artigo 31, da Lei Municipal 
nº 3920, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal. Parecer: o presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, visto que a nova redação esta 
amparada na economia ao erário publico. Também tem a aprovação da entidade de classe 
APROCAR, bem como parecer do IGAM de constitucionalidade, visando suprir a demanda na 
educação com professores do próprio efetivo. Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, 
Vereador Rudinei Brombilla – secretario e Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da ordem econômica e social, não 
havendo vereador que queria discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários se manifestem, aprovados por todos, esta em discussão o projeto com 
os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado 
por todos, senhora secretaria proceda a leitura do próximo projeto, ementa e o parecer; 
Secretaria Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0415/051/09, Projeto de Lei 028/09, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher. Parecer da comissão de justiça e finanças: Ementa: Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Parecer: o presente projeto de lei é inconstitucional, 
conforme parecer do IGAM. Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer com a palavra o Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor 
presidente, senhores vereadores, mulheres que aqui estão hoje, quero parabenizá-la vereadora 
por esse projeto, que eu entendo que esse projeto em a somar no município de carazinho, e 
não vem em detrimento prejudicar, então eu entendo, Vereadora Sandra Citolin, que este 
projeto ele tem um fundamento social muito importante, mas o que vale é o parecer da 
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comissão de justiça e finanças, o qual eu gostaria de dizer que eu sou contrario a esse parecer 
porque eu entendo, que esse projeto ele é constitucional, e se eu entendo eu tenho direito de 
questioná-lo, então o que eu gostaria que os colegas vereadores fizessem, derrubassem o 
parecer da comissão de justiça e finanças, o qual são dois membros, e como já esta o poder 
legislativo, e é um direito, não vão pensar que eu vou criticar, judiciado, vamos discutir também 
na justiça esse parecer, que no meu entender, ele não fere nenhum artigo, nem do regimento 
interno, nem da lei orgânica, nem da constituição, porque eu entendo que essa lei ela é uma lei 
que vem a somar as demais leis que já existem, então é um somatório da lei, sei que também 
prevalece a lei maior que é a constituição, mas isso que eu quero dizer, se nós começarmos se 
basear só na constituição, e eu quero alertar alguns colegas vereadores, porque eu pretendo 
voltar a essa casa na legislatura que vem, muitos projetos que nós estamos votando hoje, e 
principalmente este aqui, ele pode reverter lá na frente, e que nós não possamos mudar de 
posição, a posição pelo que eu estou entendendo é pelo bem da população, é para o bem do 
povo, mas daqui um pouco, o governo que sai, entra outro governo, daqui a pouco as cabeças 
mudam aqui, eu vou lutar se eu não conseguir derrubar essa liminar eu vou lutar para que se 
cumpra a lei, dentro desse poder legislativo, então eu peço aos colegas vereadores, desculpe 
sair um pouco do assunto, que votem contrario, ao parecer da comissão de justiça e finanças, 
respeito, mas eu vou procurar o meu mandato, fazer o que eu entendo que é mais justo, que é 
mais correto, dentro da lei; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, publico aqui presente, 
Vereador Paulino de Moura, nosso colega vereador, nem eu nem o Vereador Eugenio Grandó 
somos contra o projeto, em momento algum nós somos contra o conselho das mulheres, somos 
muito favoráveis, só tem alguns erros, simples, como eu vinha fazendo, elencando alguns erros 
para correção, no momento de hoje eu não fiz, porque devido ao teu pronunciamento na outra 
sessão, que eu sou uma pessoa que não tenho estudo, então não tenho porque estar corrigindo 
alguns erros, só para deixar bem claro o porque eu não fiz isso, já te passo a palavra, nós 
temos, eu vou citar só dois exemplos aqui dentro desse projeto, que solicita um representante 
do poder legislativo, o poder legislativo, acho que o senhor é sabedor que não pode fazer parte 
de conselho nenhum, e também, tem mais alguns, mas eu vou dizer o ultimo aqui, 
representante das margaridas, nós soubemos quem são as margaridas do nosso município, 
executam um trabalho belo, mas margaridas não existem, existe o nome simbólico, e isso acho 
que não pode fazer parte de uma lei, então só estou querendo deixar os nobres colegas que 
Irão derrubar, eu faço votos que vocês derrubem mesmo isso, e votem pelo mérito, nós também 
somos favoráveis, só não podemos ir contra o que esta errado, a favor do que esta errado; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Gilnei Jarré, sem algum momento eu o chamei de 
analfabeto, de burro, não é isso, o senhor não é, o que estou dizendo para vossa excelência, e 
vou debater isso se precisar, um ano, dois anos, três anos, que a nossa posição, anterior a que 
esta se fazendo agora, era diferente, não é isso, eu quero que o senhor compreenda isso, eu 
tenho um respeito muito grande pela vossa excelência, mas eu lhe juro, que enquanto eu 
estiver nesse poder, enquanto eu estiver vivo, eu vou questionar isso, porque eu também fiz 
parte desse seu governo, eu também votei coisas que nunca, Vereador Gilnei Jarré, foi pedido 
para o IGAM, e o senhor era da comissão de justiça e finanças, ou era do governo, então isso 
que eu quero lhe dizer, eu estarei sempre e jamais vou lhe chamar disso porque eu não o 
considero o senhor aqui, porque se não o senhor não seria secretario, porque se não o senhor 
não seria vereador, mas o senhor tenha a convicção disso, eu vou estar ao lado da verdade, se 
antes podia, porque agora não pode, e todas as ações, o senhor me perdoa, todas as ações 
são movidas pela vossa excelência, como presidente da comissão de justiça colaborado com os 
seus membros, é só isso que eu quero, eu acho que se antes não precisava, porque agora 
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precisa projetos essencialmente sociais, contratação de professores, contratação de 
estagiários, é só isso vereador, e eu respeito muito a vossa excelência, mas eu vou questionar 
isso, porque eu entendo que antes podia, agora não pode, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; 
faço questão que o senhor continue assim vereador, para concluir, senhor presidente, o projeto 
realmente tem algumas adequações, eu acho que devam ser feitas, mas, nobres colegas, 
fiquem a vontade nos seus votos; Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoal que esta aqui, isso é coisa de mulher, e por acaso alguma mulher aqui não sabe que 
tudo que é coisa de mulher é difícil? Aqui esta mais um, a criação do conselho da mulher, 
realmente ele exige mais atenção, ele exige mais cuidado, ele exige mais constitucionalidade, 
ele exige mais legalidade, e quero dizer aos senhores, que eu defendo a constitucionalidade, 
porque? Porque a criação de conselhos diz o que? Que os conselhos são criados em cima de 
uma representatividade, e no projeto, que é o parecer que o IGAM considera inconstitucional, 
primeiro quando essa vereadora montou o projeto, o IGAM considerou inconstitucional porque 
criação de conselho é atribuição do executivo,  vários municípios deste estado, não precisa nem 
fora do estado, vários municípios deste estado diz o que, foram criados conselhos municipais 
dos direitos da mulher, pelas câmaras de vereadores, pelo legislativo, tudo bem, respeito a 
inconstitucionalidade do IGAM e coloco o projeto para o executivo, esse projeto foi defendido 
por mim e foi entregue ao prefeito e, os conselhos, eles representam sim, todos os segmentos 
de mulheres da comunidade, tem margaridas em Carazinho, ou tem garis, sinceramente 
vereador, eu nem sei como é o nome, nem saberia, pesquisei, me disseram que eram 
margaridas, ai não pode fazer parte do conselho municipal das mulheres também 
representantes da brigada militar, também não pode fazer parte do conselho alguma 
representante do legislativo, e quero dizer aos senhores, eu não quero crer que a contar dessa 
legislatura não tenha mais mulheres ocupando uma cadeira no legislativo de carazinho, porque 
só eu sei, só eu eu sei, com que dificuldade há mais de vinte anos, todas as candidatas a 
vereadoras tiveram que enfrentar para tentar chegar aqui, chegamos aqui, primeira coisa que 
defendemos é tudo inconstitucional, então a gente sabe, não esta morto quem peleia, mulher 
sabe brigar, mulher é raçuda, esse conselho nos dá direitos de conseguirmos muitos avanços 
em várias áreas, como eu já defendi aqui, então é o voto que derruba a inconstitucionalidade, e 
eu questiono a inconstitucionalidade; Vereador Paulino de Moura; colega vereadora, e se 
houvesse uma sugestão desse vereador a comissão de justiça e finanças que fizessem as duas 
adequações que tem que se fazer, e ai sim nós podemos deixar esse projeto para votar por 
ultimo, e daí vocês fizessem as correções que precisam fazer, porque eu entendo assim, que 
nem todo mundo é perfeito, de vez em quando tem alguns quesitos que não estão corretos, 
então eu sugiro, primeiro peço para a colega, se ela concordaria que a comissão de justiça 
fizesse as duas adequações para ir a votação na noite de hoje, obrigado;  Vereadora Sandra 
Citolin; com sinceridade, eu quero dizer assim, que eu me baseie em muitos projetos, e eles 
tinham essa representatividade, por exemplo, uma representante da secretaria municipal da 
saúde, uma representante da secretaria municipal de assistência social, uma representante da 
secretaria municipal da educação e cultura, uma representante do departamento municipal de 
turismo, uma representante do poder legislativo, uma representante da ordem dos advogados 
do Brasil, uma representante da brigada militar, uma representante do comercio varejista de 
Carazinho, uma representante da sociedade civil, uma representante da policia civil, uma 
representante da casa da mulher – MOFECOM, uma representante de órgão cultural do 
município, uma representante da associação comercial e cultural de Carazinho, uma 
representante da câmara de dirigentes lojistas de carazinho, uma representante do sindicato 
rural de carazinho, uma representante do conselho municipal do idoso, uma representante do 
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conselho municipal da criança e do adolescente, uma representante do conselho municipal do 
meio ambiente, uma representante da secretaria municipal de obras, viação e serviços urbanos, 
uma representante das margaridas que eu não sei o nome, então eu acho que teria sim 
algumas adequações a fazer vereador, mas o conselho ele tem a proposta, como conselho, de 
representar todos os segmentos da comunidade, e nós temos, mulheres, em todos eles, então 
eu acho que não fazendo parte desse conselho, elas ficariam de fora do processo; Vereador 
Eugenio Grandó; a titulo de colaboração, me permite vereadora, eu acho que o foco da 
discussão esta um pouquinho errado, eu quero falar no meu nome, em nome do Grandó, como 
membro da comissão, ninguém é contra, na semana passada eu entrei com um projeto para o 
bolsa atleta, eu podia vir e fazer todo esse discurso bonito, que o projeto, e tenho certeza que ia 
vir inconstitucional, porque o projeto é bom, porque eu vou dar bolsa para os atletas de 
carazinho, vinte mil reais da 50 atletas que hoje estão desamparados para poder ter patrocínio, 
só que a competência, o problema maior não é a adequação da margarida, ou membro do 
ministério publico, que esta no conselho e que não pode ser colocado, não é esse, a discussão 
é o vicio de origem, a origem do projeto tem que ser do executivo vereadora, faça como eu fiz 
no bolsa atleta, eu também, meu sonho é ter o bolsa atleta em carazinho, só que eu peguei, fiz 
o projeto, mandei para o governo Aylton com a assinatura de todos vocês que eu e agradeço de 
publico, eu já agradeci nos meios de comunicação, para o governo Aylton mandar o projeto de 
volta, não é, meu Deus do céu, ninguém esta contra a criação do conselho, eu não estou contra 
a criação do conselho, eu estou contra a forma que esta sendo criado o conselho gente, pega o 
mesmo projeto, retira o ministério publico, adequar o nome das margaridas ali, o cargo, enfim, 
eu não sei como adequar, e remete como projeto de lei para o executivo, para o executivo 
mandar o projeto de lei de volta para a câmara, e o conselho esta criado, eu me comprometo 
com a casa cheia e com os dez colegas a votar favorável, só que o vicio é de origem, a 
competência não é dessa casa, a competência é do poder executivo da criação do conselho, só 
isso; Vereadora Sandra Citolin; mas veio do poder executivo vereador, o projeto é de autoria 
do executivo; Vereador Eugenio Grandó; acho que não, eu não recebi oficio nenhum aqui do 
Aylton dizendo que o projeto é de origem do executivo; Vereador Rudinei Brombilla; só para, 
o projeto de lei 028/09 que veio do executivo para o legislativo ele foi adequado, a colega 
Vereadora Sandra Citolin entrou com esse pedido, como veio um Requerimento e um projeto do 
executivo, então eu acho que esta correto, só a questão da constitucionalidade; Vereadora 
Sandra Citolin; o projeto é do executivo, não é da vereadora, não é do legislativo; Vereador 
Eugenio Grandó; o apontamento do IGAM, deixa eu só me achar, me permite ai porque vamos 
esclarecer, a gente esta aqui para esclarecer as coisas; Vereadora Sandra Citolin; mulher tem 
que esclarecer tudo, sempre; Vereador Eugenio Grandó; pela inviabilidade técnica do projeto 
de lei 028/09, porque sua composição ataca a ordem constitucional vigente, e dentro dele, a 
organização dos conselhos municipais é de competência exclusiva do prefeito municipal, uma 
vez que essa afeta à organização e ao funcionamento da administração publica municipal, se, 
se o projeto é de origem do executivo, basta acertar esta questão da composição, e o meu voto 
já é favorável; Vereadora Sandra Citolin; é do executivo vereador; Vereador Gilnei Jarré; eu 
acho que só tem um problema, vereadora, eu acredito que o executivo se baseou na sua 
indicação, e não olhou o que a senhora mandou para o executivo, eles copiaram e a senhora 
mandou com alguns erros, é muito simples; Vereadora Sandra Citolin; não foram alguns erros, 
Vereador Gilnei Jarré; posso concluir vereadora? Vereadora Sandra Citolin; o único erro que 
tem ali é a margarida; Vereador Gilnei Jarré; posso concluir? Vereadora Sandra Citolin; 
pode; Vereador Gilnei Jarré; muito obrigado, tem erro de poder legislativo que é erro, a 
senhora pode teimar quanto a senhora quiser, margarida é erro e conselhos também é erro, é 
simples, tem que adequar, só isso; Vereadora Sandra Citolin; então pessoal, vamos ver 
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assim, adequando sim, vamos adequar essas questões, mas eu acho que o importante é o 
voto, como o Vereador Eugenio Grandó falou, a questão é um vicio de origem, então vamos 
acatar o que é um vicio de origem, eu só quero dizer as senhoras, moças e meninas que estão 
aqui, que a gente vai buscar sim, tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que é correto, e a gente 
também esta embasada na representatividade que nós temos como parlamentar, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queira discutir o 
parecer da comissão de justiça e finanças; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Leandro Adams, 
uma questão ordem, Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador 
Gilnei Jarré; eu vou, não deveria, mas, eu vou acatar a sugestão do Vereador Paulino de 
Moura, para mim não tem problema nenhum, eu e o Vereador Eugenio Grandó, nós temos o 
jurídico da casa, que nos ajuda a mostra essa emenda, e faz essa correção para ser aprovado 
corretamente, mas se os demais vereadores querem aprovar com erro, fiquem a vontade, nós 
estamos nos colocando a disposição, tanto eu, quanto o Vereador Eugenio Grandó, com o 
nosso jurídico da casa para fazer essa emenda corretiva; Presidente Vereador Leandro 
Adams; consulto ao líder do governo se fizemos a emenda e deixamos para votação por 
ultimo? Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem, podemos fazer essa emenda; 
Presidente Vereador Leandro Adams; então fica acordada a votação, será o ultimo projeto a 
ser votado, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
vereador da comissão de justiça e finanças e jurídico da casa e consultar a Vereadora Sandra 
Citolin, de repente botar o pessoal do sindicato dos trabalhadores também junto, a classe 
patronal; Vereadora Sandra Citolin; pode ser; Vereador Paulino de Moura; está bom, muito 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; suspendemos por 5 minutos os trabalhos; 
retomemos os trabalhos, consulto o líder do governo sobre o próximo projeto 029/09; Vereador 
Rudinei Brombilla; senhor presidente, nós vamos dar andamento no projeto 029/09 e vamos 
para o voto; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretaria que proceda 
a leitura do número, autor, ementa e o parecer do projeto 029/09, ficou por ultimo, consulto o 
plenário, 028/09? Esta em votação o parecer com a emenda do projeto de lei 028/09, autoria 
executivo municipal, o parecer com a emenda acordado com as bancadas, esta em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem, aprovado o parecer 
com a emenda por todos, solicito a senhora secretaria para ler a emenda; Secretaria 
Vereadora Sandra Citolin; ementa: altera redação do artigo 6º, inciso V, XVI, XX do projeto de 
lei nº 028/09 de 13 de março de 2009 e inclui inciso XXI, XXII, XXIII e VVIV. Emenda 
modificativa: art. 6º. V – uma representante da associação dos aposentados de carazinho. XVI 
– uma representante dos grupos de convivência da 3ª idade. XX – uma representante da 
Associação dos funcionários do hospital de caridade. XXI – uma representante da UACC. XXII – 
uma representante dos sindicatos dos comerciários. XXIII – uma representante da associação 
dos aposentados de carazinho. XXIV – uma representante do sindicato de trabalhadoras rurais 
de carazinho; comissão de constituição e justiça, 23 de março de 2009. Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Eugenio Grandó e Vereador Anselmo Britzke; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o projeto com o parecer aprovado, Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; eu quero agradecer a comissão de justiça e aos vereadores, ao 
Vereador Alemão que deu essa sugestão, realmente quando os projetos a gente debate mais 
em conjunto, a gente junta os dez vereadores e faz o olhar em cima daquilo que vai ser bom 
para a comunidade, é o nosso papel, acho que hoje a comunidade e as mulheres estão de 
parabéns, e queremos agradecer, eu, particularmente, quero agradecer a compreensão dos 
homens, Vereador Gilnei Jarré, como é bom quando a sociedade nada lado a lado, nada só de 
mulher, nem nada só dos homens, mas somos todos cidadãos de Carazinho e queremos seguir 
o nosso caminho com respeito e com dignidade, então a gente agradece a comissão de justiça 
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e finanças; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que queiram 
discutir o projeto, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretaria que proceda a 
leitura do próximo projeto, autor, ementa e parecer; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; 
PROCESSO 0416/052/09, Projeto de Lei 029/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
a Permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de Carazinho, com professores 
lotados em Redes Municipais de outros municípios. Parecer: o presente projeto de lei é 
inconstitucional, conforme parecer do IGAM. Vereador Eugenio Grandó – relator e secretário e 
Vereador Gilnei Jarré – presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 
escrita e falada, desde a legislatura passada eu tenho questionado os colegas vereadores do 
instituto IGAM, eu entendo que ele não é um órgão confiável para nos assessorar, se nós 
pudéssemos buscar uma outra instituição ao qual nós pudéssemos ter uma confiabilidade nos 
pareceres dados por essa instituição, eu tenho certeza que esse embate ele não seria tão 
polemico como esta hoje, porque o que eu quero dizer, o IGAM dá o parecer conforme eu 
direcionar, o IGAM dá o parecer conforme o Vereador Estevão De Loreno solicitar, tanto é que 
houve um conflito, um conflito de parecer que deu a confusão que deu hoje, então assim, eu, 
novamente, peço que nós derrubamos o parecer da comissão de justiça e finanças, e eu quero 
que ela entenda, e respeito essa comissão, porque ela tem procurado ajudar esse poder 
legislativo, ajudar a sociedade, realmente tem algumas coisas que tem que se adequar, não 
adianta eu vir aqui e fazer uma ferrenha defesa do governo Aylton, sabedor que sou que 
precisa fazer algumas adequações, eu, pela ultima vez mesmo, pela ultima vez, vou sugerir ao 
líder do governo, que nós façamos uma reunião sempre antes que esses projetos chegar na 
casa, sempre, porque quem se considera oposição, não vai fazer isso, mas eu que sou 
situação, eu quero fazer isso, tenho interesse em fazer isso, e o governo passado nunca me 
convidou também para participar em uma reunião para que eu pudesse dar a minha opinião, 
sempre, sempre, decidiu com o meu presidente, do qual eu tenho orgulho, mas sempre decidiu 
com ele, como vereador e como presidente da comissão de justiça e finanças, então quer dizer 
assim, eu fiz parte do governo passado, acertei muito e errei bastante, mas eu vou continuar 
sendo o mesmo Alemão, hoje eu entendo que nós, da base governista, eu disse para algumas 
pessoas hoje a tarde, a câmara funciona com duas situações, duas, uma tu diz sim e a outra tu 
diz não, e a gente tem que respeitar, não adianta dizer que o A esta certo, que o B esta errado, 
e a oposição hoje, principalmente o Vereador Gilnei Jarré, que esta hoje na comissão de justiça 
e finanças, que bom que ele esta, porque ele pode exercer a sua cidadania ali, ele tem uma 
visão diferente da nossa, mas nós vamos derrubar isso, no voto, porque o voto é soberano, nós 
elegemos vereador para votar sim ou não, então assim, colegas vereadores, podem vir pessoas 
aqui argüir que é inconstitucional, que é isso que é aquilo, eu vou, como esse não tem uma 
adequação para se fazer hoje, eu vou derrubar, daí alguém vai entrar na justiça ou não, para 
que esse parecer da comissão de justiça e finanças tenha validade, então eu pediria aos 
colegas que derrubássemos esse parecer, e  ai sim fazer uma segunda discussão em cima do 
parecer, estou me pronunciando sobre o parecer, o projeto é uma outra situação, então eu 
gostaria muito desse voto, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais 
vereador que queiram discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, rejeitado por cinco votos a quatro, esta em 
discussão o projeto com o parecer rejeitado, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; se o 
parecer foi rejeitado senhor presidente, eu sugiro ao presidente que cumpra o inciso II do artigo 
49 do regimento interno, concluindo a comissão de justiça e finanças pela ilegalidade, 
inconstitucionalidade ou inviabilidade de um projeto, deve o parecer vir a plenário para ser 
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discutido, como foi feito, e somente quando rejeitado prosseguirá o processo, então ele deve 
ser retornado para a comissão de ordem econômica e social, e deverá ser incluído na semana 
que vem, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; consulto o plenário sobre; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, questão de ordem, eu  volto a dizer que a 
comissão de ordem econômica esta na casa, que esta reunião seja suspensa por cinco minutos 
e ela dar o seu parecer, porque eu entendo que é um projeto de relevância, um projeto que tem 
seu cunho de urgência, então eu sugiro que a comissão de ordem econômica e social possa ser 
suspensa a reunião e dar o parecer; Vereador Gilnei Jarré; não é o que rege o regimento, 
acho que tem que cumprir o que manda o regimento, e o plenário, nesse caso, não é soberano, 
tem um regimento a ser cumprido, e o senhor tem o jurídico para consultar; Presidente 
Vereador Leandro Adams; solicito o jurídico Leonardo Vedana para que compareça a mesa; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, eu mesmo não consultando 
os demais pares, eu gostaria de fazer a retirada desse projeto, para que ele fosse adequado, e 
ai sim na próxima segunda-feira ser votado, porque não adianta nós também ficarmos aqui, 
então pedido de vistas, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
agradeço a sabedoria desse plenário e o projeto 029/09 fica prejudicado,  com pedido de vistas 
verbal do Vereador Paulino de Moura, esta em discussão, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura do próximo projeto de lei, 
autor, emenda e parecer; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0417/053/09, 
Projeto de Lei 030/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 3.400,00. Vereador Gilnei Jarré; 
senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; eu sugiro que os outros projetos sejam 
colocados em bloco, que acho que não tem polemica nenhuma os outros três, o senhor 
consulta o plenário; Presidente Vereador Leandro Adams; consulto o plenário para os demais 
projetos, votação em bloco, esta em discussão o pedido verbal do Vereador Gilnei Jarré, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão contrários se manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura, 
autor, ementa e pareceres dos demais projetos; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; 
PROCESSO 0417/053/09, Projeto de Lei 030/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 3.400,00. 
PROCESSO 0418/054/09, Projeto de Lei 015/09, Autor: Vereador Eugenio Grandó, Ementa: 
Proíbe a colocação de panfletos publicitários em veículos automotores, no Município de 
Carazinho. PROCESSO 0470/060/09, Projeto de Lei 017/09, Autor:Mesa Diretora, Ementa: 
Inclui § 1° no artigo 2° da Lei Municipal n° 6.630, de 08 de outubro de 2007. Presidente 
Vereador Leandro Adams; proceda a leitura dos pareceres da comissão de justiça e finanças 
dos referidos projetos; Secretaria Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0417/053/09, 
Projeto de Lei 030/09, Autor: Executivo Municipal, Parecer da comissão de justiça e finanças: o 
presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros,  os outros dois projetos nº 015/2009 autor Vereador Eugenio Grandó, e projeto de 
lei nº 017/2009 autor mesa diretora, tem o mesmo teor de constitucionalidade; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, 
atenção senhores vereadores, esta em discussão o parecer, Vereador Eugenio Grandó; 
Vereador Eugenio Grandó; queria defender o projeto de minha autoria da proibição de 
colocação de panfletos publicitários em veículos automotores, o parecer é pela 
constitucionalidade, porque é um projeto que não cria despesa para o executivo, e não impõe 
nada que a constituição federal, estadual não permita, sempre tenho em mente que é muito 
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difícil um vereador fazer um projeto, que é bem complicado, quero pedir de publico desculpas a 
Vereadora Sandra Citolin, analisei o projeto dela com base no parecer da primeira vez que o 
projeto aportou nessa casa, e não da segunda, então a gente tem que ter maturidade, 
hombridade suficiente para quando errar pedir desculpas, estou lhe pedindo desculpas, apoio 
seu projeto incondicionalmente com as alterações que foram feitas, o meu projeto é 
constitucional, em primeiro lugar, não gera despesa alguma para o executivo, segundo, não 
interfere na hierarquia da competência legislativa do poder executivo, gostaria de contar com a 
assinatura de todos os colegas, com a aprovação, melhor dizendo, de todos os colegas, é um 
pedido de inúmeras pessoas, isso não é uma criação minha, não é um projeto simpático não, 
sei que dizem que não é um projeto simpático, mas muita gente me pediu para criar esse 
projeto, e eu costumo atender quando mais de uma pessoa me fala a mesma coisa repetidas 
vezes eu normalmente faço uma pesquisa para ver a opinião da maioria, e depois de muita 
conversa, com muita gente, cheguei a conclusão que é um projeto necessário para nossa 
cidade, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo mais vereador que 
queira discutir o parecer da comissão de justiça e finanças coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos, peço a 
senhora secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretaria Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0415/051/09, Projeto de Lei 028/09, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher; Presidente Vereador Leandro Adams; senhora secretaria esse já foi aprovado, são 
os projetos de numero 030/2009, o 015/2009 e o 017/2009; Secretaria Vereadora Sandra 
Citolin; PROCESSO 0417/053/09, Projeto de Lei 030/09, Autor: Executivo Municipal, Parecer: 
o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, e os demais tem o 
mesmo parecer de inclusão na ordem do dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da comissão ordem econômica e social, não havendo vereador que queria 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários de 
manifestem, aprovado o parecer da ordem econômica e social por todos, esta em discussão os 
três projetos com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir os 
projetos, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovados os três projetos por todos, queremos agradecer o publico que nos 
honrou; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Solicito que o senhor coloque 
em votação do plenário a solicitação verbal desse vereador para que seja lida na integra a ata 
da sessão extraordinária, acho que o Vereador Paulino de Moura deve ter levantado alguma 
duvida de repente até em relação ao trabalho realizado pela nossa assessora de atas, e 
acredito que de repente os outros vereadores votaram e não sabem o que aconteceu dentro da 
ata, então sugiro que seja lida essa ata para com que todos tenham ciência do que esta nesta 
ata; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura;  até porque esse 
vereador foi o único vereador que não votou favorável, eu gostaria que o senhor me passasse a 
mim essa ata, eu tenho direito a isso, o Vereador Gilnei Jarré é o defensor da menina, eu não 
tenho nenhum problema com a menina, não acredito que tenha alguma coisa errada, só que me 
reservo o direito de votar a ata na época que tem que ser votada, então eu estranhei a situação 
dessa ata vir a ser votada só hoje, então quero deixar claro, não tenho nenhuma dúvida contra 
a menina, e eu gostaria de eu ler porque assim, o Vereador Gilnei Jarré quer que leia toda a ata 
e essa ata é extensa, deixo claro que não tenho nada contra a menina, mas também não 
concordo que essa ata só ficasse pronta na noite de hoje, um direito meu, fui eleito para isso, 
faço parte dessa câmara, só gostaria assim, eu gostaria de eu ler essa ata, eu não queria 
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constranger os colegas vereadores para isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; zelando pela transparência dessa casa o Vereador Paulino de Moura se posicionou 
contrario a aprovação da ata, então consulto esse plenário sobre o requerimento verbal do 
Vereador Gilnei Jarré, se na próxima sessão será lida a ata na integra, vereadores, questão de 
ordem Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; vamos agir com bom senso, 
vamos conversar gente, eu até entendo o pedido do Vereador Gilnei Jarré, costumo votar a 
maioria das vezes junto com a dita oposição, mas eu quero dessa vez dizer que não é só a 
gente que nós vamos expor aqui, a casa esta sempre cheia todas as segundas, a ata tem 29 
paginas, eu acho que dá para fazer um consenso, dá para passar para o Vereador Paulino de 
Moura, para ler a ata, e se ele concordar com a ata, na próxima reunião ele vem e diz, olha 
estava tudo certo, pronto, acabou a confusão, se não nós vamos ficar aqui a noite inteira lendo 
a ata, é minha opinião, minha opinião, acho que o Vereador Gilnei Jarré esta certo, e acho que 
o Vereador Paulino de Moura esta certo, mas vamos conversar e achar um meio termo para 
solucionar esta questão; Presidente Vereador Leandro Adams; então fica acordado com esse 
plenário que antes da próxima sessão o Vereador Paulino de Moura se posicionara a respeito 
da ata, agradecemos ao publico que nos prestigiou na noite de hoje, 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 30 de março de 
2009 às 18 horas e 45 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
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A.L. 


