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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de abril de 2009.............Ata 20 
 
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 22/04/2009, convido o Vereador Rudinei Brombilla para proceder à leitura de um trecho 
da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro 
Adams; convido à senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
eu gostaria de pedir a vossa excelência e aos demais pares, eu tenho um requerimento de 
minha autoria que eu gostaria que fosse dado entrada na noite de hoje; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o pedido do Vereador Paulino de Moura, não havendo 
vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, convido a senhora secretária para 
fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 22 de Abril de 2009. Telegramas do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
recursos financeiros, no valor de R$ 157.617,57. Of. 066/09 – GPC, Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 048/2009. Op. 067/09 – GPC Executivo Municipal, em resposta ao OP 
049/2009. Op. 068/09 – GPC Executivo Municipal, solicitando prorrogação de prazo para 
responder ao Pedido de Informações, referente ao OP 047/2009. Projeto de Lei  n° 047/09 do 
Executivo Municipal, Autoriza doação de área à Empresa STARA S/A Industria de Implementos 
Agrícolas e Revoga a Lei Municipal n° 6.936/09. Of. 655/09 Deputado Michel Temer, em 
resposta ao OD 450/09. Of. 169/09 Câmara Municipal de Santo Ângelo, convidando para o 2° 
Encontro de Vereadores do Mercosul, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de abril em Santo 
Ângelo. Of. 073/09 – GPC Executivo Municipal, resposta ao OP 047/2009, Pedido de 
Informação, de autoria do Vereador Eugenio Grandó. Of. 284/09 Gabinete do Deputado Ivar 
Pavan, acusando o recebimento dos OD 624/09 e 642/09. Convite da Assembléia Legislativa, 
para audiência publica. Ofício da Eletrocar, em respostar a solicitação do Vereador Eugenio 
Grandó.  Convite da Associação Brasileira de Combate ao Alcoolismo, para Jantar festivo em 
comemoração aos 30 anos do Grupo Caminho Certo/ABCAL, a realizar-se no dia 09/05/2009 
na Sede Ex Alunos La Salle. Of. 049/2009 do Sindicato dos Professores do Ensino Privado, 
informando a ratificação a continuidade da greve do Professores da ULBRA, deflagrada na 
última semana. Of. Circular 009/2009 do Tribunal de Contas do Estado do RS, convidando para 
o “Encontro Regional de Orientação a Vereadores, que ocorrerá de abril a junho. Oficio do 
CAPSI, agradecendo pela presença e parceria no evento “Venha brincar com o CAPSI! 
Divertindo-se com saúde mental. Convite da Unicruz, para o 1° Seminário de Atualização para 
Gestores Públicos. Convite do Deputado Fabiano Pereira, para audiência pública, a realizar-se 
no dia 23 de abril. Paróquia Nossa Senhora da Glória convida para participar de suas 
festividades. Convite da 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular, para o Seminário Profético da 
Grande Colheita. Of. 069/09 Executivo Municipal, retirando o PL 032/09. Projeto de Lei 048/09 
do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no 
município de Carazinho. Projeto de Lei 049/09 do Executivo Municipal, autoriza a contratação 
emergencial de um (01) servidor. Projeto de Lei 050/09 do Executivo Municipal, autoriza a 
Criação do Cargo e contratação emergencial de Assistente Social com formação em Linguagem 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Projeto de Lei 051/09 do Executivo Municipal, fixa o numero de 
vagas nas classes de Promoção do Quadro de Professores Públicos Municipais para o ano de 
2008. Projeto de Lei 052/09 do Executivo Municipal, Altera o grau de instrução para o cargo de 
visitador, do Programa Primeira Infância Melhor – PIM. Of. 074/09 do Executivo Municipal de 
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emenda modificativa ao PL 042/09. Of. 075/09 do Executivo Municipal, em resposta ao OP 
056/09. Of. 047/09 Sport Clube Internacional, agradecendo a homenagem recebida através de 
uma moção desta Casa Legislativa. Projeto de Lei 025/09 do Vereador Leandro Adams, o qual 
inclui, no artigo 20 da Lei Complementar n° 03/85, o parágrafo 8°. Projeto de Lei 026/09 do 
Vereador Elbio Esteve, o qual dispõe sobre a divulgação e controle da proibição de queimadas 
no Município de Carazinho. Of. Secretaria da Segurança Pública, em resposta ao OD 506/09; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções pela senhora secretaria; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
indicações: 727/387/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de calçamento 
ou asfaltamento na Rua Victor Hugo no bairro Braganholo, os moradores reclamam da poeira 
que é insuportável e nos dias de chuva é o barro que dificulta a vida das pessoas que residem 
na referida rua, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 728/388/09, Solicita para o setor competente que 
realize trabalhos de colocação de um quebra molas na Rua Padre Luis Guanella, no bairro Boa 
Vista, pois os carros passam em alta velocidade, podendo ocasionar acidentes, o bairro possui 
duas escolas o que escolas, o que representa um perigo eminente para as crianças que 
precisam usar a referida via para se deslocarem de suas casas, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
729/389/09, Solicita envio de oficio sugerindo ao executivo que a Praça localizada junto a 
CORSAN, no bairro Pádua, passe a denominar-se “PRAÇA JOÃO MARIA”, homenageando 
desta forma um líder comunitário que tanto fez em prol de sua comunidade, bem como junto as 
autoridades competentes batalhou pela construção da praça que hoje lá está e propicia espaço 
de lazer aos moradores deste bairro, Vereador Paulino de Moura – PTB; 730/390/09, Solicita ao 
Executivo Municipal que determine  ao setor competente  trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Fortaleza e Rua Padre Gusmão no Bairro Vila 
Nova, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 731/391/09, Solicita ao Executivo Municipal que 
determine  ao setor competente  trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de 
bueiros na Rua  Cuiabá - no Bairro Floresta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 732/392/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine  ao setor competente  trabalhos de patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de bueiros na rua Arthur Bernardi, bairro Sassi, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 733/393/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine  ao setor 
competente  trabalhos de patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua  Eugênio 
Weidlich no bairro Floresta, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 734/394/09, Solicita, para que o 
Executivo Municipal, e Secretaria de Obras a realizar concerto de um duto de esgoto que este 
esta entupido e se encontra aberto na Rua Travessa Oriental, próximo ao nº 597 e Associação 
dos Funcionários da Eletrocar, Vereador Leandro Adams – PT; 735/395/09, Solicita ao 
Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar trabalhos de melhorias, ensaibramento e 
compactação na rua Vera Cruz, Bairro Operário, próximo à caixa d’água, Vereador Leandro 
Adams – PT; 736/396/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de colocação de 
lixeiras na Avenida Flores da Cunha, a partir dos trilhos da viação férrea, Bairro Sassi sentido 
ao Bairro Borguethi, solicitação dos pedestres, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 737/397/09, 
Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de pintura do solo em toda a extensão da 
Avenida São Bento, localizada no Bairro Glória/ Floresta. Solicitação dos motoristas, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 738/398/09, Solicita para o Executivo Municipal estudar a possibilidade 
de criar um Projeto de Lei, o qual institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento 
Materno, a ser realizada anualmente, na primeira semana do mês de maio, que passa a integrar 
o Calendário Oficial de Eventos do Município de Carazinho, e dá outras providências, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 739/399/09, Solicita para o Executivo Municipal estudar a 
possibilidade de criar um Projeto de Lei, o qual institui o título de Empresa Amiga da Terceira 
Idade, para pessoas jurídicas, e o de Amigo da Terceira Idade, para pessoas físicas, e dá 
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outras providências, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; indicação Vereador Eugênio Grandó; 
Vereador Eugênio Grandó; questão de ordem, gostaria que a indicação de nº 14 fosse dado 
destaque a mesma; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 740/400/09, reiterando o projeto 
Bolsa Atleta. Os Vereadores 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 Fundação Desportiva e Cultural de Carazinho - FUNDESCAR, 
que realize um estudo para implantação do projeto de Lei BOLSA ATLETA em nosso município. 
Destaco e reafirmo, sobre a importância desta matéria, onde os atletas locais estão 
desamparados, muitas vezes deixam de participar de competições por falta de patrocínio e com 
isto, deixamos de levar a grandeza e o desenvolvimento de nosso município. Apresentamos em 
anexo, modelo do projeto de Lei a ser criado. JUSTIFICATIVA: Conforme indicação 
apresentada na sessão ordinária do dia 09 de Fevereiro de 2009, protocolo de nº14 e 
reapresentada na sessão ordinária do dia 06 de Abril de 2009, protocolo de nº19, solicitando ao 
Executivo Municipal, que através do Conselho Municipal de Desporto – CMD, a criação do 
projeto BOLSA ATLETA, o CMD enviou oficio de nº 0105-2009(cópia em anexo), respondendo 
que não tem recurso financeiro para a criação do programa Bolsa Atleta, justificando que os 
recursos do departamento de esporte são pequenos em proporção à demanda. Reitero a 
proposição, que o Executivo tem condições de criar o Bolsa Atleta, por este motivo estou 
enviando o mesmo, tendo como a Fundação Desportiva e Cultura de Carazinho - FUNDESCAR 
órgão responsável para implantação do programa, tendo em vista que a FUNDESCAR possui 
uma dotação orçamentária para este ano, de R$ 165.000,00(cento e sessenta e cinco mil reais), 
tendo sido empenhado até o momento R$ 71.387,00(setenta e um mil, trezentos e oitenta e 
sete reais). Recentemente, o Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Educação, 
realizou o I SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, tendo como tema principal à “Linguagens 
e Diversidade Cultural”. Parabenizo, e concordo da importância deste seminário, o que 
descordo é dos valores empenhados e pagos neste, como exemplo o valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais) para distribuição de 1.000 bolsas de fazenda com zíper que foram distribuídas 
aos participantes, camisetas, materiais gráficos e tantos outros que chegam a um total de R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais. Portanto, não é crível, que o município não possa dispor no 
primeiro ano do programa da Bolsa Atleta,  R$ 10.000,00 (dez mil reais) para beneficiar no 
mínimo 20 atletas recebendo o valor máximo previsto no projeto, que é de R$ 
500,00(quinhentos reais). Como Vereador, cidadão carazinhense, sinto a necessidade da 
criação deste programa, pois o município tem que garantir   uma    manutenção pessoal mínima 
aos atletas de alto rendimento que não possuem patrocínio, buscando dar condições para que 
se dediquem ao treinamento esportivo e participação em competições visando o 
desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva. Devemos neste momento, deixar de lado as 
diferenças políticas e pensar no bem comum de nossa sociedade, que se encontra 
desamparada, no que tange ao esporte local, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 741/401/09, 
Solicita a Secretaria de Obras, que efetue serviços de recapeamento asfáltico da rua General 
Cassal Martins de Brum, a rua encontra-se em péssimo estado de conservação, cheia de 
buracos, sem acostamento; Vereador Eugênio Grandó – PTB; 741/402/09, Solicita a Secretaria 
de Obras, que efetue serviços de melhoria na rua Bem Te Vi, bairro São Lucas, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 743/403/09, Solicita a Secretaria de Obras, que efetue serviços de 
melhoria na rua Lucio de Brito bairro Winckler, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 744/404/09, 
Solicita a Secretaria de Obras, que efetue serviços de melhoria na rua Ipiranga em frente à 
residência de numero 821. Devido ao buraco existente morador não tem acesso a sua garagem 
e providenciar uma vala e colocação de tubo, para escoamento da água da chuva, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 745/405/09, Solicita que determine a Secretaria de Obras que seja feita 



 4 

patrolamento e cascalhamento da Rua Vera Cruz e Riachuelo, no bairro Operário, Vereador 
Estevão De Loreno – PP, 746/406/09, Solicita que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa-buracos na Rua Fernando Ferrari, no bairro Conceição, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 747/407/09, Solicita que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa-buracos na Rua Guaranis, no bairro Conceição, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 748/408/09, Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente a realização de 
melhorias na Rua Henrique Theodoro Schultz, trecho sem pavimentação, viabilizando inclusive, 
com urgência, a realização da pavimentação completa da referida via, no trecho compreendido 
entre as proximidades da empresa Metal Busch e o final da mesma, pois o local seguidamente 
encontra-se em situação precária de trafegabilidade devido ao grande acúmulo de buracos, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 749/409/09, Solicita ao setor competente que realize imediatos 
trabalhos de recuperação do asfalto da Rua Silva Jardim, no Bairro Oriental, pois a referida via 
é um dos acessos secundários ao Campus da UPF – Carazinho, e encontra-se em péssimo 
estado de conservação, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 750/410/09, Solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de calçamento ou asfaltamento na Rua João Rizzetto no 
bairro Oriental, os moradores reclamam da poeira que é insuportável e nos dias de chuva é o 
barro que dificulta a vida das pessoas que usam a referida via como acesso do bairro até a 
Avenida Flores da Cunha e vice- versa, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 751/411/09, Solicita para 
o setor competente que realize trabalhos de colocação de um quebra molas na Rua Silva 
Jardim no bairro Oriental, pois os carros passam em alta velocidade, podendo ocasionar 
acidentes, o bairro possui uma escola e uma creche, o que representa um perigo eminente para 
as crianças que utilizam a referida via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 752/412/09, Solicita ao 
setor competente que oficie o proprietário de um terreno localizado na Avenida Flores da Cunha 
ao lado do posto de Combustível Walber e Seelig, pois o mato está alto e ocasiona a 
proliferação de baratas e ratos sendo também a falta de segurança um dos motivos de maior 
relevância para o referido pedido, Vereador Erlei Vieira – PSDB;753/413/09, Solicita para a 
Secretaria de Obras realizar trabalhos de recolhimento de entulhos, limpeza da rua e dos 
bueiros, colocação de tubos e operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Caçapava, 
localizada no Bairro Floresta. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
754/414/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que 
seja feita uma operação tapa buracos no asfalto que liga Carazinho à Xadrez, em frente à 
Empresa Ghial, devido aos buracos existentes, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 755/415/09, 
Solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível uma operação tapa buraco 
e a confecção de redutores de velocidade, no asfalto da Rua Silva Jardim, Bairro Oriental, por 
ser uma via de grande utilização por pedestres, os condutores de veículos automotores 
circulam em alta velocidade colocando em risco a vida de muitas pessoas principalmente 
crianças, Vereador Elbio Esteve – PSDB; requerimentos; 756/157/09, Solicita que seja enviado 
oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S. A - ELETROCAR, Senhor 
ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo seja realizada a troca da luminária localizada na Rua 
Ipanema, Bairro Operária, em frente a residência nº 285, eis que a mencionada luminária 
encontra-se queimada e necessita ser substituída para iluminar a mencionada via pública à 
noite, atendendo solicitação dos moradores, Vereador Paulino de Moura – PTB; 757/158/09, O 
Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com 
a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos 
Líderes de Bancada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao Ministro da Educação, ao Ministério Público 
Federal a Secretária de Educação do Estado, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia da Assembléia do Estado, solicitando que sejam estudadas medidas 
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urgentes como forma de salvar a ULBRA desta crise financeira pela qual esta passando, 
independente de quais tenham sidos os motivos que levaram-na a chegar neste estado, pois 
numa situação de emergência como esta, não cabe a nós em primeiro plano sair buscando 
culpados, mas sim procurar soluções que possam reerguer e reestruturar esta conceituada 
instituição de ensino. Infelizmente, precisou-se chegar ao extremo de os funcionários realizarem 
greve, os alunos ficarem sem aula, os hospitais serem fechados, para que pudéssemos 
conhecer a dimensão desta crise financeira que parece não ter fim. Esperamos que agora, 
diante de tais fatos, possamos intervir de alguma forma para que a ULBRA possa dar a vota por 
cima, e temos plena consciência de que isso não depende só e exclusivamente dos três 
Poderes, mas também das medidas que serão tomadas pela instituição, tais como redução de 
custos, aumento da receita, recuperação de créditos e a venda de ativos imobilizados, ativos 
que não são da área da Educação, imóveis, entre outros empreendimentos, pois com certeza a 
instituição tem como base a EDUCAÇÃO, e deve dar prioridade aos projetos relacionados a 
esta área, abrindo mão dos demais para que o processo de reestruturação possa ser concluído 
com sucesso, que é o que esperamos. Nossa preocupação com o assunto não é simplesmente 
pelo fato de termos em nosso município um campus da ULBRA, mas pelo fato de que 
acreditamos que tudo deve ser feito pela EDUCAÇÃO, prova disso é que ao longo de nosso 
mandato temos batido insistentemente na valorização da educação, em razão de que 
acreditamos plenamente de que dela depende o futuro de toda uma nação. Senhores, o caso 
requer urgência e máxima concentração de esforços para que possamos tranqüilizar milhares 
de pessoas entre professores, funcionários, alunos, familiares, que esperam também de nós, 
homens públicos, empenho no sentido de encontrar formas ou soluções para resolver ou até 
mesmo amenizar esta situação caótica, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 758/159/09, O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrada em Ata e oficiada as Direções das Centrais Elétricas de Carazinho ELETROCAR, 
que determine ao departamento competente, para que seja efetuado trabalho de poda nas  
arvores, junto à rua Marechal Floriano lado nº 058. Justificativa: Tendo que em vista os galhos 
da referida arvore estão atingindo a rede elétrica  colocando em risco pedestre e  a 
possibilidade  ocasionar curto-circuito assim da danificando  equipamentos elétricos – 
reinvidicação dos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 759/160/09, A Vereadora 
abaixo assinada solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do 
Senhor Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  
para que seja efetuada a troca das lâmpadas fracas, por lâmpadas mais potentes em toda a 
extensão da Rua Arthur Bernardes, localizada no Bairro Sassi.  Solucionando definitivamente 
este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos moradores, pedestres destas 
localidades. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 760/161/09, A 
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário 
para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor ao  Conselho Municipal do Desporto – CMD 
e ao Diretor Geral de Esportes do Município de Carazinho, solicitando aos mesmos a 
viabilização de melhorias da infra-estrutura da quadra de esportes, localizada na Rua Pe. Réus 
esquina com a Rua Prudente de Morais, no Bairro Sassi. Com melhorias na colocação de 
postes e telas de proteção aos arredores da quadra de esportes, beneficiará toda a 
comunidade, principalmente a juventude do Bairro Sassi, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
761/162/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Brigada Militar, na pessoa 
do Senhor Tenente Coronel Aderli Maximo Dal Bosco, para que providencie uma viatura para 
realizar o patrulhamento junto a Gare, no horário de maior fluxo de pessoas que se estende das 
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18:00 horas até ultimo ônibus no final da noite. JUSTIFICATIVA: Justifico este pedido, em 
função de verificar o aumento do numero de assalto e atos de vandalismo nestes horários, e 
que com criatividade podemos enfrentar a violência, não sendo necessário que se aguarde a 
construção de um posto da brigada neste local, bastando a colocação de uma viatura nos 
horários de maior incidência de furto, para coibir a violência, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
762/163/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 1) Quantas dispensas de 
licitações foram feitas de 01 de Janeiro de 2009 até a presente data no âmbito de toda 
administração publica. Solicito cópia integral das mesmas. 2) Quantas inexigibilidades de 
licitação foram feitas de 01 de Janeiro de 2009 até a presente data no âmbito de toda 
administração publica. Solicito cópia integral das mesmas. JUSTIFICATIVA: Justifico tal pedido, 
conforme informações de que o disposto na Lei 8.666/93 que estabelece normas gerais sobre 
licitação e contratos, não está sendo respeitada, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 763/164/09, 
O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, 
seja registrado em Ata e oficiado, a Cosatel, solicitando que sejam tomas as devidas 
providências, quanto a situação da rede de esgotos  no Bairro Vila Rica, Pois foram abertos 
buracos pela mesma empresa no meio da via, dificultando o tráfego dos moradores, 
principalmente na ocorrências de chuvas e  também quanto a poeira no asfalto que adentra a 
casas dos moradores gerada por essa obra inacabada, onde a rua se transforma em um 
verdadeiro caos.Reitero mais uma vez a urgência desse pedido e peço uma estipulação quanto 
ao tempo que a empresa poderá começar a reparar devidos problemas sobre o fechamento de 
valas abertas no bairro, que estão há quase dois meses nesse estado.Temos a certeza de que 
em breve os moradores da referida rua  poderão contar com uma área mais segura e mais 
digna aos mesmos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 764/165/09, Solicita que seja oficiado, a 
Empresa COVIPLAN, solicitando que sejam pintados dois quebra molas existentes na BR 285 
próximo a Policia Rodoviária, pois à noite a visibilidade fica menor o que pode ocasionar 
acidentes sendo que várias pessoas utilizam a referida via para se locomover, antes que 
aconteça algum acidente grave pedimos que sejam tomadas as devidas providências com a 
maior urgência possível, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 765/166/09, Solicita que seja enviado 
oficio ao Tenente Coronel Aderli Maximino Dalbosco Comandante do 38° BMP de Carazinho, 
solicitando para que estude a possibilidade de realizar um policiamento mais ostensivo junto à 
estação Rodoviária de Carazinho, com esta medida acreditamos que inibirá em muito o 
transporte clandestino de drogas, Vereador Erlei Vieira – PSDB;766/167/09 A Vereadora abaixo 
subscrita requer, na forma regimental, que depois de ouvida no Plenário, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES e DADOS referente à 
concessão de auxílio financeiro a diversas Associações de Bairro de Carazinho: Qual a o valor 
em Reais ($) da concessão de auxílio financeiro a diversas Associações de Bairros de 
Carazinho, mediante formalização de convênio e de conformidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2009? Qual a data prevista para o pagamento da concessão 
de auxílio financeiro as Associações de Bairros de Carazinho para o exercício de 2009?  
Relação dos nomes das Associações de Bairro de Carazinho que recebem o referido auxílio 
financeiro. JUSTIFICATIVA: Justifica-se o referido pedido de informações por ser de grande 
importância que os vereadores desta Egrégia Casa e a comunidade carazinhense conheçam 
tais informações sobre a concessão de auxílio financeiro a diversas Associações de Bairros de 
Carazinho. A autora entende que o presente Pedido de Informações sendo a prerrogativa dos 
vereadores de fiscalizar os atos do Poder Público, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
767/168/09, Causou profunda consternação à notícia do falecimento do Senhor RUDI MIGUEL 
BÖHM, no dia 20 de abril do corrente. O Senhor era membro de tradicional família de nossa 
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cidade, onde granjeou simpatia e vasto círculo de amizades mercê de sua conduta exemplar. O 
falecimento do Senhor RUDI MIGUEL BOHM , enlutou não apenas sua família, mas nossa 
comunidade como um todo. Diante do infausto passamento, requeremos, na forma regimental 
que a seguir da aquiescência do plenário, encaminhe-se ofício externando condolências aos 
familiares do Senhor RUDI MIGUEL BOHM. Expressamos nosso pesar e auguramos à família a 
superação deste lamentável e melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 768/169/09, 
Solicitam que seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela 
perda irreparável da Sr. LUIS ANTONIO SEGALIN, que veio falecer dia de hoje 22.04.09, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 769/170/09, Os vereadores abaixo assinados solicitam na 
forma regimental, que depois de aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo 
Municipal, solicitando as seguintes informações:1 - Cópias dos empenhos quitados e não 
quitados  das compras realizadas nas empresas abaixo relacionadas desde de 1º de janeiro de 
2009 até a presente data: Nome Fantasia:  M. Idéias, Tiago Lermem, Gráfica Bahú, Gráfica 
Centro, Construtora Carpes. 2 -Citar a razão social de cada empresa? 3-  Quem é o 
responsável por cada empresa citada, segundo disposto no contrato social? 4- Qual o 
documento que autoriza a assinatura, quando dos recebimentos dos empenhos ou afirmativa de 
contratos? 5- Cópia do contrato social das empresas? 6-   Para que foram destinados estes 
materiais (citar local e endereço), Vereador Elbio Esteve – PSDB; 770/171/09, Os vereadores 
abaixo assinados, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado 
ofício ao Executivo solicitando as seguintes informações: 1 -  De que maneira  é realizado o 
transporte destas pessoas; 2- Se os recicladores recebem algum tipo de incentivo, conforme Lei 
do Voluntariado 9608/98; 3- Qual o vinculo do município com a Cooperativa, já que a mesma 
esta localizada dentro de área municipal; 4- Quem é o responsável pela colocação desta 
mercadoria no mercado, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 771/172/09, O VEREADOR abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que esta Presidência autorize conforme oficio já expedido 
por este Vereador e demais colegas para que as assistentes parlamentares realizem cursos de 
conhecimento e aperfeiçoamento tendo por base que alguns assessores já realizaram cursos e, 
no entanto outros foram deixados ou indeferidas as solicitações, sugere o proponente que a 
Presidência defira o oficio encaminhado pelos Vereadores Felipe Sálvia, Elbio Esteve, Erlei 
Vieira e este, para que as Assessoras destes também possam usufruírem de tais 
conhecimentos, já que a outros servidores foram permitidas tais oportunidades, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; moções; 772/092/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Secretário do Desenvolvimento e de 
Assuntos Internacionais Márcio Della Valle Biolchi e ao Deputado Federal Osvaldo Anicetto 
Biolchi, manifestando nossa satisfação e contentamento com relação a absolvição no 
julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que por unanimidade absolveu nossos dois 
parlamentares, que foram tão injustamente  acusados de usarem albergues para obter 
benefícios eleitorais. Para todos nós, carazinhenses que nos orgulhamos muito de termos mais 
uma vez elegido estes dois parlamentares, que representam não só nosso município, mas uma 
grande parte dos municípios gaúchos, não era preciso o relator do processo dizer que não 
encontrou provas de que a manutenção de um albergue em Porto Alegre tenha configurado 
captação ilícita de votos e abuso de poder econômico, pois não temos dúvidas da idoneidade e 
integridade moral destas pessoas que não medem esforços para proporcionar melhorias a 
nossa comunidade. Como já dissemos em outra oportunidade, a cassação do mandato e dos 
direitos políticos seria algo absolutamente injusto, pois neles foi depositada através do voto, a 
confiança de milhares de eleitores, não só dos que usufruíram a estrutura dos albergues, mas 
outros tantos cidadãos que por suas convicções políticas os elegeram seus representantes. 
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Esta absolvição é a prova de que quem faz o BEM recebe o BEM, pois todos temos plena 
consciência de que os albergues cobrem a ausência do Estado na oferta de abrigo a doentes 
que vem do interior, por isso tão importante e necessária sua manutenção, dando abrigo há 
milhares de pessoas que precisam ser atendidas neste sentido. Desejamos, aos nossos dois 
nobres representantes que possam continuar desenvolvendo com magnitude a missão para a 
qual foram escolhidos, pois certamente serão reconhecidos por seus atos, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 773/093/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após 
submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício a Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Sra. Sandra Sebben, extensivo a todos os Secretários Municipais 
e equipe de funcionários desta Prefeitura, cumprimentando-lhes pelas festividades realizadas 
em comemoração ao 13º Aniversário de Emancipação, que realizou-se de 08 à 21 de abril do 
corrente ano. Queremos nos manifestar também com relação à situação que envolveu o 
incidente que culminou com a hospitalização da Prefeita Sandra Sebben durante a realização 
da Sessão Solene na Câmara de Vereadores, que nos deixou muito preocupados, pois 
sabemos das dificuldades pelas quais tem passado ao enfrentar a situação de cassação de seu 
mandato, dificuldades estas, que com certeza causam um stress muito grande, pois por mais 
inocente que seja, há muitos desgastes e incômodos em toda esta situação. Desejamos sua 
pronta recuperação para que possas reassumir seu mandato com a maior brevidade possível, 
dando assim continuidade ao excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à administração 
da nossa querida Almirante Tamandaré do Sul, pois foi eleita pela vontade da maioria de sua 
população e não seria justo que os projetos em andamento fossem frustrados ficando sem 
conclusão depois de tanta dedicação e empenho no sentido de viabilizá-los. Recebas o 
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal pelo trabalho desenvolvido por esta equipe, 
e, mais uma vez nosso desejo sincero de melhoras em sua saúde, para que brevemente 
possas retornar e assumir novamente à frente desta competente administração, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 774/094/09, Solicita que seja enviado oficio de cumprimentos ao PEDRO 
HENRIQUE KAPPAUN BRAIR– Diretor /Presidente da Rede de Farmácias São João, que 
comemora 30 anos de fundação, assim esta conceituada empresa que tem sido uma das 
marcas mais lembradas, tendo a longo deste trinta anos atendido a população com dedicação e 
profissionalismo, tendo hoje mais de 100 filiais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no 
município de Carazinho com duas filiais com aproximadamente vinte funcionários, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 775/095/09, Solicita que seja encaminhado ofício de comprimentos a 
Professora NELVA MARIZA CORDAZZO TIBOLA, pelos serviços prestados gratuitamente em 
prol da educação, favorecendo a qualidade do ensino, durante os oito (08) anos no período de 
2001 a 2008 , como Presidente do Conselho Municipal de Educação. Receba o reconhecimento 
do Poder Legislativo de Carazinho, bem como toda a comunidade carazinhense, Vereador 
Leandro Adams – PT; 776/096/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Presidente Deputado 
Ivar Pavan, pelas comemorações dos 174 anos da Assembléia Legislativa do RS, 
comemorados no dia 20 de abril de 2009. Nossos parabéns e desejamos sucesso a todos, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 777/097/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT , pelas comemorações aos 40 anos de 
fundação dos Correios comemorados no dia 25 de março de 2009, sendo a primeira e a única 
empresa nacional entre as públicas e privadas a estar presente em cada um dos 5.564 
municípios brasileiros. Nossos parabéns a todos os trabalhadores dos Correios, em especial os 
do nosso município, comprometidos com a qualidade do serviço postal brasileiro, Vereadora 
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Sandra Citolin – PMDB; 778/098/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício  parabenizando o 
Professor Valdir Leonardo Rodrigues - Jamaica, pelo sua participação no 9º Encontro dos 
Guardiões da Capoeira Angola da Bahia, em Salvador realizado no final do mês de março de 
2009, representando o Rio Grande do Sul, encontro reunindo grandes mestres da capoeira de 
outros países como França, Peru, México, Japão, Chile e África, podendo interagir e trocar 
experiências com todos. Nossos Parabéns, pois a capoeira é dança, luta e brincadeira. É a 
resistência de um povo integrado a massa, é cultura e raça, trazendo vários benefícios para o 
corpo e a mente, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 779/099/09, Solicita que seja enviado 
oficio de cumprimentos a Direção, professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental de São Bento, pela passagem dos 69 anos de fundação comemorado no mês de 
abril. Reitera-se ainda, nosso reconhecimento pelo trabalho pedagógico realizado, pela 
qualidade, seriedade, competência e compromisso na formação profissional dos alunos, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 780/100/09, Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma 
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício ao 
advogado César Souza Conselheiro Estadual  da OAB/RS e membro do IEJUR Instituto de 
Estudos Jurídicos, parabenizando pela iniciativa de colocar em debate o assunto de extrema 
importância para a comunidade referente ao prazo de averbação ou registro da reserva legal 
conforme prevê a lei 7803/89 e  os decretos 6514/08, 6.686/08. Recebam o apoio e o incentivo 
do Poder Legislativo Municipal de Carazinho,que se coloca a disposição para participar de 
palestras e debates, para juntos encontrarmos alternativas viáveis para o desenvolvimento e 
sustentabilidade principalmente dos pequenos agricultores da nossa região, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB e Vereador Eugênio Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams: 
Conforme acordo das bancadas não haverá hoje o intervalo regimental e também não teremos 
o grande expediente, ordem do dia, passamos agora para a apreciação e votação dos 
requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a Senhora Secretária para fazer a 
leitura do número e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos pedidos de 
informação, que não precisam mais ser apreciados por este plenário; Vereador Felipe Sálvia: 
Questão de ordem, Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams: Questão de 
ordem Vereador Felipe; Vereador Felipe Sálvia: Questão de ordem Presidente, eu gostaria de 
pedir, já com o aval dos líderes de bancadas, para que fossem votados em bloco os 
requerimentos e as moções; Presidente Vereador Leandro Adams: Está em discussão o 
pedido verbal do Vereador Felipe para votação em bloco dos requerimentos e moções, não 
havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação, Vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovado por todos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin: Requerimento de nº 01 – Vereador Paulino de Moura - PTB, nº 02 – Vereador 
Felipe Sálvia - PDT, nº 03 – Vereador Rudinei Brombilla - PP, nº 04 – Vereadora Sandra Citolin 
- PMDB, nº 05 – Vereadora Sandra Citolin - PMDB, nº 06 – Vereador Eugenio Grandó - PTB, nº 
08 – Vereador Estevão De Loreno - PP, nº 09 – Vereador Erlei Vieira - PSDB, nº 10 – Vereador 
Erlei Vieira - PSDB, nº 12 – Vereador Gilnei Jarré - PSDB, nº 13 – Vereador Élbio Esteve - 
PSDB, nº 16 – Vereador Paulino de Moura – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams: Está 
em discussão os requerimentos,  com a palavra o Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a imprensa aqui, o Tio Pisca, a 
Ana Maria, demais pessoas, conforme acordo de lideranças, hoje não está se realizando o 
grande expediente, eu vou me referir a algumas situações, porque eu entendo e eu acho que os 
colegas vereadores também entendem e vão compreender que como não haverá o grande 
expediente eu posso me pronunciar em algumas coisas, relacionadas a nossa casa e ao 
executivo, Senhor Presidente, com maior respeito e com maior admiração que tenho pela vossa 
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excelência estou muito chateado e vou relacionar algumas coisas administrativas que não estou 
contente com a sua presidência e posteriormente no final da reunião falarei algumas coisas 
pessoais que a vossa excelência como pessoa tem feito, tem comentado, porque isso eu só 
tornarei público depois que eu falar com a vossa pessoa porque eu tenho como prisma o 
respeito, a lealdade e a ética,  eu não vou aqui enxovalhar, jogar o nome de uma pessoa num 
pronunciamento público sem primeiro comunicar a essa pessoa de que eu não estou satisfeito 
com isto que está acontecendo, relacionado a situação administrativa, eu não concordo que a 
vossa excelência transfira a reunião de segunda-feira para quarta-feira sem me comunicar, 
mesmo que a vossa excelência tenha passado em plenário, o meu suplente, apenas é suplente,  
eu sou titular, eu não estava em Brasília fazendo turismo, eu estava em Brasília buscando 
recursos para a sociedade de Carazinho, para o povo de Carazinho, para a comunidade de 
Carazinho, então eu não concordo, o Senhor não é dono desse poder, esse poder ele é 
constituído por dez pessoas, e essas dez pessoas tem que ter o respeito iguais para todos, 
então isso é um dos pontos que eu não concordei, não concordo e acho que a vossa excelência 
está tomando decisões erradas ou tomando decisões e não comunicando a de quem interesse 
é, eu sou vereador desta casa, eleito pelo povo de Carazinho e mereço o mínimo de respeito, 
transferiu a reunião comunique-se a mim por telefone, do jeito que quiser, diga olha Vereador 
Paulino, está transferida a reunião,  eu fui saber por terceiros, e iria vir na sessão segunda-feira 
e não soube de nada, eu exijo, exijo respeito pra ser respeitado, quero ajudar a vossa 
excelência a tocar essa câmara dignamente, com honradez, não quero uma câmara como era a 
anterior onde nós nos engalfinhávamos e não tínhamos respeito pela sociedade e brigávamos 
em plenário e eu não farei isso porque eu sou um novo Alemão, mas por eu ser um novo 
Alemão eu não vou me calar, e as coisas que eu tenho que dizer pessoalmente para vossa 
excelência que é de caráter pessoal eu direi no final da reunião, e se o senhor assim não 
entender eu tornarei isso público, porque eu acho que o senhor mesmo sendo pessoa fora da 
presidência, o senhor representa a nós vereadores principalmente nestes recantos que tem por 
ai, em bares, restaurantes, tudo que nos fizermos nos tornamos público, e dizer para o 
executivo municipal senhor presidente, senhores vereadores eu vou me discorrer um 
pouquinho, vou ocupar um pouquinho do tempo porque eu quero contar a história dessa viagem 
a Brasília, não sei se todos sabem, eu tenho um problema de diabete, eu não posso me 
alimentar fora do horário porque isso me traz prejuízo, e na ultima terça-feira fomos nos 
alimentar eu e o Vereador Felipe Sálvia, cinco e meia da tarde para tentar viabilizar recursos 
para esse município e a incompetência do poder executivo e a incompetência de alguns 
secretários não nos deixou nos alimentarmos porque não mandava o projeto era o recurso de 
150 mil reais para a compra e aquisição da área do abrigo Professora Odila e os outro projetos 
nenhum, nenhum, o Secretário Büllau que pra mim não  tem competência para estar no cargo 
onde está hoje, ele não nos mandou o projeto, não me mandou o login, não me mandou a 
senha e lá ficamos nós como palhaços esperando que o executivo municipal se posicionasse, 
liguei pra prefeito, liguei pra secretário, liguei pra Deus e todo mundo e não se fez isso, e a gota 
d’água, a gota d’água, foi hoje na parte de tarde às cinco horas da tarde, quatro e meia, cinco 
horas da tarde onde eu recebo um telefonema do pessoal do aeroclube, aonde eles estão a 
mais de quarenta dias com o Deputado Luis Augusto Lara, com o deputado Jerônimo Goergen, 
tem um recurso para a construção da nossa estação de passageiros no município de 
Carazinho, na ordem de R$ 200 mil reais, aonde o deputado Lara esta botando um recurso na 
ordem de R$ 250 mil reais para a construção de um parcão no nosso aeroclube de Carazinho, 
aonde o Deputado Federal Beto Albuquerque liberou, Vereador Felipe Sálvia, recurso para o 
asfaltamento do aeroclube e toda sua extensão e para me deixar muito triste não estão se 
fazendo os projetos para a liberação destes recursos, então assim, eu cansei, eu quero ajudar o 
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executivo, não vou mentir gosto muito do Prefeito Aylton, não deixarei pisar nele aqui, mas eu 
não vou me calar, enquanto os secretários não tiverem competência pra fazer os projetos eu 
vou aqui abrir a minha boca e vou aqui dizer, e quero dizer a sociedade por que é que estou 
fazendo este desabafo, nós temos lá R$ 300 mil reais liberados pelo Deputado Luis Carlos 
Busato para a aquisição da área do Abrigo Professora Odila, nós temos lá R$ 960 mil reais, 250 
para a compra de equipamentos para a liberação de uma creche e temos lá um ônibus pra essa 
creche, nós temos lá, e isso são todos projetos, nos temos lá do Deputado Luis Carlos Busato 
um recurso para comprar um microônibus para nossa saúde, e a incompetência dos projetos 
não conseguem chegar lá, e eu cheguei a dizer pelo amor de Deus, se não querem fazer os 
projetos, o deputado através de um assessor faz os projetos, me mande a senha e o login, 
estou esperando até hoje, então assim, chega, o que tiver errado, o que não estiver 
funcionando na administração do Prefeito Aylton, por mais que eu goste dele,  e tudo eu estou 
deixando público e claro que gosto do Aylton, mas entre gostar e administrar tem uma longa 
distância, então ele tem que se perceber disso, quem não está funcionando mande embora, e o 
Büllau na outra administração, que o Aylton mesmo já era, já não deu conta do recado, ali não 
pode ser ultrapassado, ali tem que ser pessoas de visão, que busque a elaboração dos 
projetos, porque os recursos estão lá para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, 
desculpa o desabafo, eu tinha prometido, eu tinha prometido que não iria mais fazer desabafos 
contundentes, mas eu não agüento mais, hoje foi a gota d’água, quando eu liguei para o 
Secretário do Prefeito, a resposta que ele me deu me deixou mais enojado, mais revoltado, 
porque você tem um mandato, e você é tratado como se não tivesse esse mandato, então eu 
estou deixando bem claro, a partir de hoje, ou o Prefeito Aylton se acorda para administrar o 
município ou eu toda segunda-feira vou estar aqui cobrando o que não está sendo feito, eu 
quero ajudar, eu também quero ajudar a vossa excelência tenha convicção disso, eu quero 
ajudar, tenho a intenção de ajudar, mas eu quero respeito pela minha pessoa e pelo cargo que 
eu exerço, para finalizar, eu gostaria muito que a vossa excelência tivesse a presteza de liberar 
os assessores que não fizeram curso de qualificação, parabéns para os que fizeram, mas estes 
que não fizeram tenham igualdade de condições, depois a vossa excelência pode proibir, pode 
negar, mas enquanto não tiver igualdade de condição com os demais eu vou sempre cobrar da 
vossa excelência o cumprimento da igualdade de condição de todos os assessores daqui, 
obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Grandó; Vereador Eugenio 
Grandó: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público aqui presente, o grau de indignação 
do colega Vereador Paulino de Moura, colega do PTB, é tão grande quanto o meu, cerca de 
vinte dias atrás, eu pedi através do Vereador Rudi, a quem eu agradeço, que se esforçou, pra 
realizar uma audiência com o Senhor Prefeito para levar umas reivindicações da Cáritas, uma 
instituição com mais de 30 anos de funcionamento em nosso município e do Centro Espírita que 
fazia um trabalho social na Vila Ouro Preto, para minha surpresa numa reunião agendada a 
mais de 15 dias, eu mofei lá, viu Alemão, tu mofou em Brasília e eu mofei aqui, e não fui 
atendido pelo prefeito, fui atendido pelo secretário, nada contra, mas a vergonha que eu passei 
lá, quando o Secretário colocou para a pessoa que tinha ido com a reivindicação, disse que 
nunca tinham pedido nada Alemão, ele estava surpreso com o pedido, para minha surpresa a 
pessoa puxou da bolsa o terceiro protocolo, desde janeiro, e o executivo não conhecia o papel, 
não, nunca tinham visto, nunca tinham reivindicado nada, ninguém sabia o que estava 
acontecendo, eu acho que algumas peças tem que ser modificadas, isto não é problema meu, 
eu acho que isso é um problema de cunho do Prefeito Aylton, que tem que ver o que tem que 
mudar, mas a coisa não esta indo bem neste sentido, entrei hoje à noite de novo com o Projeto 
Bolsa Atleta, que me foi respondido que o CMD não tinha recurso, pra dar R$ 10 mil reais pra 
nós iniciarmos o Bolsa Atleta em Carazinho, e fui buscar informações na FUNDESCAR, do 
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orçamento da FUNDESCAR, e acho que na FUNDESCAR eu vou conseguir, nos vamos 
conseguir, porque o projeto não é do Grandó, vocês dez assinaram junto comigo, é um projeto 
de toda a câmara, é uma semente, um inicio para um projeto maior, acho que encaminhando 
para a FUNDESCAR a gente consiga esses R$ 10 mil reais, façam um comparativo com o 
seminário, porque foram gastos R$ 110 mil reais, para realização de um seminário de dois dias, 
aonde trouxeram um cidadão que até apologia a maconha faz pra dar palestra, é bom isso, o 
mundo já não está cheio de droga, o Gabriel o Pensador, todo mundo conhece, para trazer um 
cara que tem uma musica que faz apologia a droga, gastar R$ 110 mil reais, R$ 28 mil reais pra 
ele falar uma hora e meia, acho que foi um dinheiro bem investido, então acho que R$ 10 mil 
reais para começar o Bolsa Atleta é um projeto importante, não é um projeto só do Grandó, é 
um projeto de vocês dez aqui, e quero dizer pra ti Alemão, que eu sei da tua simpatia com o 
prefeito Aylton, o Prefeito Aylton é uma pessoa que não tem como a gente não ter simpatia com 
ele, porque ele é uma pessoa cativante, é uma pessoa que traz uma simpatia implícita, mas que 
eu acho que ele esta meio mal assessorado ou que ele não está se aprofundando tanto na 
administração, isto não está, porque as reclamações são de todos os lados, muito obrigada; 
Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia: 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na noite de hoje, 
tem razão Vereador Paulino de Moura, quando vem aqui e desabafa de uma forma que lhe é 
peculiar, vereador guerreiro e é amigo do prefeito mesmo, mas os brutos também amam, e 
brigam, vou dizer para vocês que, nós estávamos em Brasília e esperamos mesmo, Vereador 
Eugenio, nós esperamos quase uma manhã e uma tarde por uma senha e um login, nos atrás 
de um projeto pra buscar recurso pra creche, para asilo, demorou, eu não sei, tem razão a 
gente tem que falar mesmo, alguma coisa esta errada, alguma coisa não está funcionando, eu 
disse o seguinte, eu gostaria de apoiar, mas meu partido ainda não sentou, nos não sentamos 
pra acertar, mas eu gostaria de apoiar esse governo, gostaria, é a minha linha de conduta 
nesse mandato tem sido de defender, agora eu também não posso defender coisa errada 
gente, quando o povo vota no vereador, ele vota pra gente discutir e apontar os erros, e nós 
sofremos lá por causa desse problema que o Vereador Paulino de Moura falou, e temos sofrido, 
é só a gente ver na comissão de justiça os projetos da forma que vem pra cá, e não é só nos 
vereadores, ate os vereadores da situação vê os projetos que vem errado pra cá, e volta e meia 
na comissão tem que corrigir os projetos, ou tem que pedir documentação que sabe que tem 
que vir nos processos pra cá, então a gente tem que dizer, eu espero, é inicio de administração, 
e eu tenho dito, não se bate em inicio de administração em prefeito nenhum, tem que deixar o 
prefeito se acomodar, fazer as coisas, mas são 100 dias, estes dias ele deu uma palestra ali na 
ACIC sobre os 100 dias de governo, e em 100 dias tem que aprender como é que se faz um 
projeto, como é que se pega um protocolo lá embaixo, como é que se defende, e eu estou 
ficando descontente igual ao Alemão, estou ficando descontente com o andar das coisas, 
tomara que as coisas se ajeitem, eu quero que se ajeitem, porque o povo assim votou no 
Prefeito Aylton, pra ele acertar alguma coisa, para virem coisas melhores, e espero que se 
ajeitem, e eu tenho pedido e vou dizer pra vocês, a minha indignação é por causa de um projeto 
da SOMAIC, desde um mês atrás mais ou menos eu fiz cirurgia, fiquei 15 ou 20 dias fora por 
causa da cirurgia que eu fiz, foi me prometido mandar um projeto pra ajudar a SOMAIC, é uma 
creche que atende crianças carentes e precisa, caiu uma parede lá, e eu fui buscar um recurso 
e foi me prometido pra direção, para os professores R$ 12 mil reais pra ajudar essa creche, e 
nos nunca na história dessa câmara Dr. Élbio, Vereador Élbio, nós nunca negamos auxilio para 
creches, creche é uma necessidade, tem que ajudar, mas agora é o seguinte, quando se 
promete Vereador Alemão, se promete, se promete, se promete, para o político tem que se 
dizer, dá ou não dá, então não dá, tem que dizer, Vereador Felipe não tem, diretora não tem 
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dinheiro, não vou dar, agora, eu vou mandar semana que vem, eu vou mandar outra semana, 
eu vou mandar hoje, na segunda-feira às 8 da manhã o Vereador Rudi estava comigo e viu, eu 
sair de lá dando risada, faceiro porque iam mandar o projeto quarta-feira, não mandou, antes de 
eu fazer a cirurgia falei com o Vereador Jarré, que está ai, e faz parte comigo da comissão, e eu 
disse, Vereador, se entrar à creche está precisando, não, ele disse, não tem problema, se 
entrar nós vamos votar, a gente só espera, tem um aparte; Vereador Paulino de Moura: eu 
não quis falar em projetos pessoais porque todos nós temos, eu tenho um projeto pessoal que é 
aquela de convênio com a Fazenda Renascer de Chapecó, aonde foi comprometido dez vagas 
para as pessoas que tem dependência química, e ate hoje esse projeto não veio, então quer 
dizer, eu não estou falando, não estou personalizando nos projetos pessoais, mas eu acho que 
também tem que acontecer, porque esse projeto não é pra mim é pra comunidade de 
Carazinho, para o povo de Carazinho, e parece que tem pessoas lá, que não querem isso, mas 
se eles não querem o desenvolvimento de Carazinho, eles não estão trabalhando contra mim, 
estão trabalhando contra o povo de Carazinho que elegeu eles pra administrar; Vereador 
Felipe Sálvia: verdade, eu fiquei muito contente gente, eu estava em Brasília, fui recebido pela 
Drª. Vera, porque o Dr Osvaldo estava doente, Deputado Federal Osvaldo Biolchi, que nos 
convidou, eu e o Alemão, nós tinha ficado sem almoçar e sem jantar, e ela nos convidou pra 
jantar na casa dela pra comer salmão, nem conhecia aquele peixe, fomos lá, fomos lá Alemão, 
jantar, na hora, na televisão saiu à absolvição do Márcio Biolchi e do Deputado, gostei muito, 
gente, seria injustiça que fossem caçados os direitos políticos desses políticos, o Márcio é um 
excelente político tenho que dizer pra vocês, e o Dr Osvaldo Biolchi também, quanta coisa 
trouxe pra Carazinho, seria injustiça, ele esta doente hoje lá, foram absolvidos, eles faziam só o 
bem, tinha os albergues lá, o Estado não dá, a pessoa que não tem dinheiro e nem onde ficar lá 
em Porto Alegre não tem, então tinha que ficar nos albergues dos políticos mesmo, queriam 
cassar, foram absolvidos, esta legal, quero dizer pra encerrar, que também, Presidente 
Vereador Leandro Adams, também sou vereador desta casa, e sempre quando suspender uma 
reunião eu gostaria de ser avisado a exemplo do Vereador Paulino de Moura, fui eleito também 
e gostaria de ser avisado, o suplente para que o senhor entenda, ele esta em nosso lugar por 
uma sessão, na outra sessão já me pertence que seria na segunda-feira, como o senhor 
transferiu para quarta-feira com o aval do plenário, não tem problema nenhum, mas eu gostaria 
de ser informado, também sobre os cursos, a minha secretária também quer fazer cursos, todo 
mundo tem direito igual, se foi uma turma fazer cursos para aprender, eu não sou contra, tem 
gente aqui, que com um mês de trabalho, já foi fazer curso, e tem gente que esta  cinco anos 
aqui e quer fazer um cursinho também, para aprender, então eu gostaria, é um pedido, do Erlei, 
se não me engano, do Dr Elbio, meu, do Alemão, que o senhor atendesse e mandasse também 
essas pessoas fazer o curso, e eu gostaria de junto com o Vereador Paulino de Moura, depois, 
se o senhor me desse essa oportunidade de conversar com a vossa senhoria na sala da 
presidência, muito obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams: Vereador Elbio; Vereador 
Elbio Esteve: Boa noite senhor presidente, secretária, colegas vereadores, aos assessores e 
aqueles que estão nos assistindo na câmara nesta noite, eu entrei com alguns pedidos de 
informação, acho que é muito importante vocês saberem que nós temos os Catadores de 
Sonhos, que fazem a reciclagem, pegam o material para reciclar, é a Cooperativa Catadores de 
Sonhos, então assim, um dos pedidos, seria com relação, uma das informações que chegou 
para gente que eles vão em caçamba, então assim, isso é uma coisa complicada pessoal, não 
se pode transportar pessoas em cima de caçambas, até o ano passado, eles recebiam, 
estavam contratados pela Lei do Voluntariado, que é uma lei, que a gente presta o serviço 
como voluntário, em contra-partida pode receber algumas coisas, isto está determinado, então 
isso é uma das coisas que eu fiz pedido de informação, a outra também chega assim algumas 
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informações de um faturamento excessivo em algumas coisas, também isso preocupa pessoal, 
também como disse o vereador, são 100 dias do prefeito, mas a gente não pode começar assim 
também, e lembrando uma coisa que o prefeito falou, foi no jornal, que a câmara estava 
trabalhando contra ele, eu acho que não é bem assim pessoal, a câmara está querendo 
trabalhar com ele, quem está se distanciando da câmara é ele, haja visto o que o vereador 
falou, o outro colega também, e o próprio Eugenio também, quem está querendo se distanciar 
um pouco da gente é o próprio prefeito, e não nós dele, e uma coisa, acho assim, só pra dar 
uma, o vereador Sálvia, estava com seu assessor aqui na última sessão, o Alemão também, 
então eles também podiam saber das coisas; Vereador Paulino de Moura: me dá um aparte 
colega; Vereador Elbio Esteve: Sim; Vereador Paulino de Moura: eu acho que ai, a vossa 
excelência esta se equivocando, assessor é pra assessorar, e a mesa, quem faz parte da mesa 
é que deve comunicar os vereadores do que se foi decidido, se transferiram a reunião está 
certo, transferiram a reunião,  mas comuniquem o vereador, o assessor não tem a obrigação de 
fazer isso, quem tem a obrigação é a mesa diretora através da presidência, obrigada; Vereador 
Felipe Sálvia: somente pra colaborar Vereador Elbio, tem razão o vereador Paulino de Moura é 
mesa, e eu gostaria de que a presidência, a mesa diretora, quando a prefeitura não fizesse 
ponto facultativo, porque fica difícil, a prefeitura aberta e a câmara fechada, então, entendo que 
são poderes diferentes, já aconteceu de no ano passado, de fechar aqui e abrir lá, já 
aconteceu,  mas é um pedido que eu faço porque muita gente vai à prefeitura não consegue as 
coisas e vem reclamar aqui, e encontra aqui fechado, e encontra aqui fechado, ou vice-versa, 
então eu gostaria de fazer um pedido para vossa senhoria, para no futuro, entrar em contato 
com a Prefeitura, para ver se vai fechar, se vão deixar aberto, para fechar os dois juntos; 
Vereador Elbio Esteve; está ok;  Presidente Vereador Leandro Adams: Vereadora Sandra; 
Vereadora Sandra Citolin: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a imprensa, público que 
está aqui nos prestigiando novamente, eu quero endossar, o que o Vereador Paulino e o que o 
Vereador Felipe colocaram, em relação aos deputados que foram absolvidos da cassação pela 
abertura de albergues, e dizer que eu mesma fui usuária durante muito tempo do albergue do 
Márcio, e no albergue do Marcio, assim como de outros deputados que tem albergue, eu 
trabalhava na coordenadoria e a minha diária como coordenadora era em torno de R$ 70 reais, 
para fazer três refeições, e parar num hotel com R$ 70 reais em Porto Alegre, realmente fica 
difícil, então a coordenadora paga pelo executivo estadual, ficava no albergue sim, em nenhum 
momento inclusive com alunos, com professores, nós ficamos no albergue do deputado Márcio, 
ficávamos no Deputado Burmann, e nunca encontramos nesses albergues nenhum material de 
campanha, nunca foi encontrado, inclusive com pais e alunos querendo depor a favor deles 
quando surgiu a questão da cassação, então assim, realmente quando se levanta as coisas tem 
que se buscar mais informações, mais detalhamentos, pra ver realmente o que é procedente ou 
não, então a gente também ficou muito feliz, no dia em que o Felipe e o Alemão estavam em 
Brasília, eu estava em Porto Alegre, e todos os assessores da secretaria do Deputado Márcio 
estavam muito felizes, eles estavam meio lentos porque tinham comemorado durante a noite, e 
inclusive os assessores colocaram, que o mais são porque não bebe, que estava ali, era o que 
mais devia comemorar e não comemorou tanto quanto seus assessores, que foi o próprio 
Deputado Márcio, então, assim, a gente fica feliz, o fato de os senhores terem sido recebidos lá 
em Brasília, e bem acolhidos, acho que este é o papel do político, e está é a proximidade que 
nós temos com os nossos políticos locais, ter esse acesso, ter esse contato e essa acolhida, 
então é bacana isso; Vereador Paulino de Moura: me concede um aparte vereadora? E é ai, 
por isso que eu digo que eu sou um novo homem, um novo Alemão, o Deus que eu sirvo, é um 
Deus leal, no dia em que o Márcio foi caçado em Porto Alegre, eu estava morando lá e fiquei 
com ele até a uma e meia da madrugada, e olha como Deus faz as coisas acontecerem no seu 
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devido tempo e no seu devido lugar, na segunda-feira, o dia em que nos estávamos em 
Brasília, dois mil quilômetros daqui, jantando na casa do Deputado Osvaldo, estava se fazendo 
o julgamento dos dois e eu estava lá presente, eu sei que o Deputado Osvaldo e o Márcio, não 
são anjos e não viraram anjos, eles são seres humanos passiveis de erros e de acertos, e hoje 
a situação que o Deputado Osvaldo se encontra e preocupado está sim com Carazinho, deixa a 
gente muito feliz,  eu disse para o Vereador Felipe Sálvia, que há de concordar comigo, é que a 
gente estava meio receoso de ir lá e incomodar isso e aquilo, vocês precisavam ver a felicidade 
daquele ser humano, não do político, que o político é passageiro, o ser humano enquanto 
vivermos nessa terra, nos temos que nos perdoar e nos amar, ai eu vi quanto esse homem ficou 
feliz, se ele morresse naquele dia, ele morreria feliz, porque realmente ele tem um coração que 
poucas pessoas tem, é um homem duro, é um homem ferrenho nas suas posições, mas é um 
ser humano de extrema franqueza, então eu quero deixar claro isto, o Biolchi, nem o Márcio 
viraram anjos mas são pessoas, seres humanos passiveis de erros e acertos e aqui nos temos 
que viver na terra nos amando, nos respeitando, e eu já fui diferente, mas hoje eu sou muito 
melhor, do jeito que sou, obrigado vereadora; Vereadora Sandra Citolin; esse espaço aqui 
realmente são tantas as emoções, que a gente fica meio sem saber, pois é, estamos 
comemorando 50 anos de carreira do rei, e realmente são tantas as emoções, mas eu quero 
também comentar com relação aos 10 vereadores que aqui se encontram, e dizer ao publico, 
quem vem nos acompanhando mais sistematicamente sabe que os dez vereadores que aqui 
estão, estão realmente empenhados em trabalhar pelo município, quando a gente vê assim, 
tantos absurdos, tantas coisas que nos envergonham, tantas coisas que nos deixam tristes com 
a classe política, eu sou uma pessoa que cada vez que aparece uma coisa ruim eu ergo bem a 
cabeça, porque eu acho que é assim que a gente deve se manter, eu não acredito que a 
maioria da classe política não seja boa, pelo contrário, eu acredito que a maioria é boa, mas 
que aquela minoria, que não é boa, ela grita, ela esperneia, ela não se encolhe, então eu acho 
que a gente deve seguir, aquela linha e aquele pensamento que diz assim: a audácia dos maus 
provêm da ausência dos bons, então quem é bom, quem tem algo a dar, quem tem algo a fazer, 
coloca o sue nome, coloca-se a disposição e vai trabalhar, porque aqui, as pessoas que nos 
assistem devem estar se perguntando, que bobagem, realmente, não é bobagem, porque os 
dez vereadores estão preocupados em que as coisas aconteçam, em que as coisas andem 
direito, em que o povo tenha esse reconhecimento, por aquele que ele mesmo elegeu, então 
isso representa uma mudança sim nesta casa legislativa, que os dez vereadores estão 
buscando, isso é muito positivo, em relação aos dois projetos, ante-projetos, em forma de 
indicação que eu estou encaminhando para o executivo municipal, um refere-se ao titulo de 
Empresa amiga da terceira idade, ou de pessoa física que presta algum serviço de relevância 
para a terceira idade, o projeto de lei esta pronto, estou enviando ao executivo com a sua 
formatação, para que venha do executivo para que a gente possa discuti-lo e aprová-lo, esse 
projeto foi discutido com o conselho municipal do idoso, até porque nós temos muitas empresas 
na cidade, e nós temos pessoas também que prestam um serviço honrado, dedicado aos 
grupos de terceira idade, a terceira idade, e não são reconhecidos, então como projeto, o 
próprio conselho se encarrega anualmente de eleger a empresa ou as empresas, que 
colaboraram de alguma forma com o idoso, através de um serviço prestado, e podem usar isso 
na sua lei de responsabilidade social, e no seu marketing, na sua propaganda, a terceira idade 
é um filão que esta ai e não esta sendo oferecido muito não, então é uma forma de incrementar 
as empresas e as pessoas a investirem nas pessoas da terceira idade, são pessoas que estão 
atuantes, estão buscando seu espaço social, elas não são pessoas que já pararam ou que 
estão parando, embora a maioria seja aposentada, pelo contrário, elas são atuantes 
socialmente, e isso deve ser levado em consideração, também outro projeto, é que inclui no 
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executivo municipal, no calendário do executivo municipal, a semana municipal do aleitamento 
materno, nós mulheres sabemos que as crianças são mais saudáveis quando amamentadas, e 
as mulheres também o são, ficam mais saudáveis, tornam-se mais saudáveis quando 
amamentam, só que de repente falta um pouco de incentivo, então criando a semana municipal 
do aleitamento materno, é uma questão de saúde publica, e o município, a secretaria da saúde, 
pode investir em palestras, em cartazes, em eventos para estimular a amamentação, então eu 
acredito assim, que seja tanto de uma forma, como de outra, bastante relevante, agradeço a 
presença de todos aqui, e faço o convite para que amanhã, estaremos na ACIC, a partir da 
nove horas da manhã, a câmara de vereadores, para trabalhar e conhecer o programa 
estruturante de governo, que fala sobre as redes de cooperação, estimulando o pólo metal-
mecânico, o pólo moveleiro,  o pólo serralheiro, o pólo mecânico e o pólo leiteiro do nosso 
município, então o convite é extensivo a todos para amanhã, a partir das 9 horas; Vereador 
Felipe Sálvia; senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; 
por favor vereadora, conclua; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, para ficar bem certas 
as coisas, tem que dar um tempo, nós suspendemos o grande expediente, é discussão de 
requerimentos, mas não pode, um se pronunciar meia hora, outro cinco minutos, tem que dar 
um tempo, cabe a mesa, e é regimental, esta no regimento interno, tem o término é o termino, 
terminou faz tempo, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém aqui dentro; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta bom; Vereador Paulino de Moura; questão de 
ordem senhor presidente, eu até gostaria de dizer o seguinte, então, termina-se a suspensão do 
grande expediente e nós vamos falar, porque se nós não tivermos liberdade de falar com 
acordo entre nós, para poder expressar lá, eu hoje eu tive que usar um pouco mais do espaço 
que eu precisava, eu não costumo fugir dos requerimentos e indicações, então a partir da 
próxima sessão, nós vamos fazer o grande expediente e deu pra bola, vamos fazer o regimento 
ser cumprido;  Vereadora Sandra Citolin; um aparte; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; boa noite senhor, senhores vereadores, pessoal 
que se encontra na câmara, eu queria falar do meu requerimento hoje, que eu coloquei contra a 
Coviplan, porque semana passada fui pescar, estava indo e não vi o quebra-mola, tem uma 
placa lá, mas às vezes o cara esta ligado no asfalto e acabei pulando e estragando meu carro, 
eu estava vindo e fui pescar ontem de novo, no mesmo local, estava voltando, onde uma 
mulher pulou o quebra-mola, se perdeu e quase atropelou uma criança com a mãe que iam 
caminhando no acostamento, e tu chega lá no pedágio, tu paga seis reais para eles fazerem 
isso ai, e não é feito, entende, então é uma vergonha, antes que aconteça alguma coisa, e não 
é de hoje, faz dias que esta sem pintar o quebra-mola, e queria colocar também sobre a 
indicação da Cassal Brum, que não lembro qual vereador colocou, eu já fiz duas indicações 
dessa rua, já foi feito um pedido pelo Vereador De Loreno e o Vereador Rudi, tem um asfalto la 
que foi o Vereador Felipe Sálvia que mandou fazer, só que ele fez para carro e hoje tem a 
transportadora Waldemar lá, e é carreta, virou um buraco aquilo lá, eu moro lá perto na rua, 
onde cruza as carretas, parece que a casa vai cair de tanto buraco que tem lá, e esses dias 
quase foi atropelada uma criança, foi, o cara teve que se atirar lá no chão, tem prova lá, então 
antes que aconteça alguma coisa, vamos arrumar aquele asfalto, porque só indo lá para ver, eu 
até vou tirar umas fotos e vou mandar para a câmara, era isso, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que a 
vossa excelência mantivesse a votação em bloco, porém registrasse o meu voto contrário ao 
requerimento nº 09, só esse, os outros o meu voto é favorável, e o requerimento de nº 09 eu 
sou contrário; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito à mesa que registre a mesa o 
voto contrário do Vereador Paulino de Moura no requerimento nº 09, Vereador Felipe Sálvia; 
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Vereador Felipe Sálvia; da mesma forma; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Felipe Sálvia, também contrário ao requerimento nº 09, atenção senhores vereadores, esta em 
votação os requerimentos, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 
manifestem, aprovados os requerimentos por todos, com exceção ao requerimento nº 09, com o 
voto contrário do Vereador Paulino de Moura e do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; justificativa de voto, senhor presidente, quanto ao requerimento nº 09, o Vereador Erlei 
Vieira, ele reclama dos quebra-molas, reclama com razão, mas nós podemos chegar e falar 
com a direção, com o Espanhol ou com o Rubens, nós fomos a Porto Alegre e conseguimos 
rápido um quebra-mola ali perto do amarelinho, conversando, a gente até pode falar, uma 
empresa que dava emprego até pouco tempo, até para sua esposa, o senhor sabe disso, agora 
votar contra e falar é um direito do vereador, é um direito do vereador, agora; Vereador Erlei 
Vieira; ninguém esta pedindo quebra-mola, Vereador Felipe Sálvia, estou pedindo para pintar 
os quebra-molas; Vereador Felipe Sálvia; tudo bem, mas é uma questão de ligar para lá, 
gostaria que mantivesse a palavra, senhor presidente, só para justificativa de voto, porque às 
vezes é um telefonema só, uma empresa que dá emprego aqui, que recolhe impostos aqui, por 
causa de coisinhas, é por isso que eu voto contra; Presidente Vereador Leandro Adams; 
moções, questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado, senhor 
presidente, Vereador Felipe Sálvia, eu sou obrigado a discordar do senhor, nós ia ter que ficar 
ligando para a prefeitura o dia inteiro, eu acho que nós temos aqui o caminho que é fazer um 
papel, requerimento, uma indicação, e acho que esta no direito dele pedir para pintar, é só para 
sinalizar, é o que nós fizemos também dentro do município,  pedindo para sinalizar, pedindo 
para isso, aquilo, então é só isso, para deixar claro, que ele não esta reclamando do quebra-
mola e sim da sinalização, obrigado; Vereador Paulino de Moura; justificativa de voto; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; eu dou todo o direito do Vereador Erlei Vieira fazer o que ele bem entender, e ele me dá 
o direito de eu fazer o que eu bem entender na votação, se eu votar favorável ou contrário, não 
quer dizer que vai morrer ou deixar de morrer, e quantas outras coisas piores que matam ou 
que machucam, eu não gostaria de entrar no mérito, que se faz e não se dá o respeito, então 
que respeitem o meu voto, o meu voto é meu e o dele é dele, se ele quiser votar favorável não 
tem problema nenhum, é um direito, pode fazer e não precisa nem ir lá pedir, bota aqui, nós 
votamos contrário ou favorável, esta câmara esta eleita, esta empossada para termos o 
contraditório, se tudo fosse as mil maravilhas nós não estaríamos hoje aqui na discussão, então 
eu voto contrário e acho que o Vereador Erlei Vieira fez a indicação, poderia ter ido à Coviplan, 
poderia, o requerimento, é um direito dele, não podemos caçar o direito dele, mas respeite o 
meu, e não fique batendo boca comigo fora do microfone, use esse microfone para falar 
comigo; Presidente Vereador Leandro Adams; moções, convido a senhora secretária para 
fazer a leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção nº 
01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 04 Vereador Leandro Adams – PT; nº 05 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 09 Vereador Elbio Esteve – PSDB e Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, projetos, solicito a senhora 
secretaria que proceda a leitura do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer 
da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; comissão de justiça e 
finanças, parecer: emenda modificativa ao projeto de Lei 042/09, Autor: Executivo Municipal. O 
executivo municipal propõe emenda modificativa ao projeto de lei nº 042/2009, o qual dá nova 
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redação ao caput do art. 3° da Lei Municipal n° 5.212 que criou a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – Jarí; a emenda modificativa é inconstitucional conforme parecer 
jurídico desta casa; Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó – 
secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; emenda modificativa ao PL 042/2009, senhor 
presidente, reportando-se ao projeto de lei 042/2009 o qual dá nova redação ao caput do art. 3° 
da Lei Municipal n° 5.212 que criou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jarí, 
propomos a seguinte emenda: emenda aditiva: que seja acrescentado ao artigo 3º mais um 
inciso, passando o mesmo a viger com a seguinte redação: art. 3º a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – Jarí, será composta de quatro membros, sendo um representante com 
conhecimento na área de transito, com no mínimo nível médio de escolaridade, um 
representante do órgão ou entidade que impôs a penalidade, um representante da entidade 
ligada à área do transito, um representante do sindicato rodoviário de Carazinho, atenciosas 
saudações. Aylton Magalhães – prefeito; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da emenda, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, portanto fica rejeitada a emenda, senhora secretaria proceda à leitura do parecer do 
projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0593/075/09, Projeto de Lei 
042/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 3° da Lei 
Municipal n° 5.212 que criou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jarí; o 
executivo municipal propõe projeto de lei que dá nova redação ao caput do art. 3° da Lei 
Municipal n° 5.212 que criou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jarí; a 
modificação proposta esta em plena conformidade com a resolução do CONTRAN, em face do 
exposto, o presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do Jurídico desta 
Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, 
Vereador Eugênio Grandó – secretário; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se 
manifestem, aprovado por todos; peço a senhora secretaria que proceda o parecer da comissão 
de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; O Executivo Municipal 
propõe Projeto de Lei que dá nova redação ao caput do art. 3º da Lei Municipal nº 5.212 que 
criou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI. Análise: Tendo em vista que a 
modificação proposta está em conformidade com o CONTRAN, visando atualização da lei 
municipal, adequando às normas estabelecidas, a Comissão posiciona-se favorável à nova 
redação do Art. 3º da Lei Municipal 5.212. Voto: Em face do exposto, o presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereador Rudinei Brombilla – relator e 
secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Elbio Esteve – membro; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão da ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, solicito a senhora secretaria que proceda a leitura do próximo 
projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 0645/081/09, Projeto de Lei 
045/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a contratação emergencial de instrutores 
para a Fundação Educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. As contratações 
temporárias, no caso concreto, se mostram possíveis, tendo em vista a exposição de motivos 
que acompanha o projeto. Voto: Em face ao exposto, e conforme parecer do Jurídico desta 
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Casa, o presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. 
Vereador Eugênio Grandó – relator e secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente e Vereador 
Felipe Sálvia – membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer 
da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, peço a senhora secretária que proceda a leitura do parecer da comissão de 
ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei 045/09, Autor: 
Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a contratação emergencial de instrutores para a 
Fundação Educacional e tecnológica de Carazinho – FUNDETEC. Analisando o projeto, foi 
verificado que as oficinas oferecidas vem ao encontro do interesse da comunidade, sendo 
trabalhadas no Centro de Juventude, CMEP e escolas municipais de ensino fundamental. Voto: 
Em face ao exposto, o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de ordem 
econômica e social, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos dão a honra de 
estar na casa do povo, algumas com certeza, serão ou seriam beneficiadas com esse projeto, 
eu tenho algumas duvidas que fiquei olhando esse projeto, eu acho que a dança italiana ela 
precisa um pouco mais de recurso, um pouco mais de horas, então eu gostaria de pedir vistas a 
esse projeto, porque hoje eu votarei contra esse projeto, e eu não quero prejudicar pessoas e 
não quero prejudicar minha comunidade, eu peço aos colegas vereadores que me dêem o 
direito facultativo que tenho de pedir vistas, para que eu possa fazer uma analise melhor, quero 
aqui me penitenciar por não ter explorado mais esse projeto, mas como eu cheguei de viagem 
na sexta-feira, eu não tive nem tempo de olhar esse projeto, então eu peço vistas a esse 
projeto, e a semana que vem com certeza, conversando com o secretario Jairo, fazendo as 
adequações que eu entendo que tem que se fazer, a gente coloca em pauta, e eu tenho certeza 
que votei todos os projetos até agora favorável, mas eu gostaria que esse, especificamente por 
causa da dança, eu acho que é um tempo reduzido, vou confessar que o meu menino pratica 
essa dança, uma situação onde meu menino ficou mais calmo, ficou mais centrado, é um 
projeto que é muito bom, só quem acompanhou esse projeto, quem viajou, como eu viajei a 
Lagoa Vermelha, acompanhando meu menino, a Vitor Graeff, aqui em Tamandaré, sabe o que 
é o valor dessa dança, então eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; 
senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria com o maior respeito que tenho pelo 
Vereador Paulino de Moura, de pedir para  eu ele retire esse pedido de vistas, já tinha falado 
com ele antes, ele não aceitou, e a posteriori nós poderemos falar com o secretario de 
educação, porque tem muita gente esperando para trabalhar, é corte de cabelo, violão, 
culinária, artesanato, educação ambiental, é tanta coisa pra ensinar lá que tem gente esperando 
para trabalhar, que esse projeto, mandem um outro projeto, tem razão o Vereador Gilnei Jarré, 
mandem um outro projeto para cá, tenho certeza que o secretário, tenho estima pela vossa 
senhoria, ele mandará outro projeto para cá, vamos votar esse projeto hoje para deixar esse 
pessoal trabalhar, os professores estão esperando para poder trabalhar, fica o meu pedido; 
Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de respeitosamente dizer ao meu colega Vereador 
Felipe Sálvia, que eu não retirarei o pedido de vistas, porque se for votado hoje eu vou votar 
contrário, e ai eu vou começar a cobrar do executivo, que mande os projetos antes de contratar 
as pessoas, então quer dizer, se vossa excelência quer que eu vote hoje, eu voto, porque eu 
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nunca fugi do voto, e sempre fui, eu gostaria que desse vistas a esse pedido, porque eu 
entendo que esse projeto vai ser prejudicado, por uma posição que vossa excelência não esta 
entendendo a plenitude, então eu mantenho o pedido de vistas; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o pedido de vistas do Vereador Paulino de Moura sobre o projeto, 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; senhor presidente, senhores, só quero 
dizer que vou te acompanhar no voto, vou te acompanhar porque eu sei que é errado, as 
pessoas já estão trabalhando e não estão recebendo, mas quem criou o problema que resolva 
o problema, então eu vou te acompanhar no voto; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir o pedido de vistas, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, 
proceda a leitura do próximo projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; PROCESSO 
0649/085/09, Projeto de Lei 047/09, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza doação de 
área à Empresa STARA S/A Industria de Implementos Agrícolas e Regova a Lei Municipal n° 
6.936/09. O presente Projeto de Lei, com a Emenda Modificativa, é CONSTITUCIONAL e nada 
a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à 
tramitação da matéria. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugênio Grandó – 
secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; EMENDA MODIFICATIVA: Altera a redação do 
parágrafo único do artigo 4º do Projeto de Lei nº 047, de 13 de abril de 2009.Art. 1º - Fica 
alterada a redação do parágrafo único do artigo 4º do Projeto de Lei nº 047/2009, que passará a 
viger com a seguinte redação: Parágrafo único. Sob pena de nulidade, as escrituras de 
transmissão da área, previstas na presente lei, consignarão o direito de reversão ao patrimônio 
do Município, do bem alienado nos casos de descumprimento das obrigações previstas na Lei 
Municipal nº 3.606/87 (Lei do Plano Diretor do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz), e o 
disposto nesta Lei. Vereador Gilnei Jarré , Vereador Eugênio Grandó e Vereador Felipe Sálvia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e 
finanças, não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora 
secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; O Executivo Municipal propõe Projeto de Lei que 
autoriza doação de área à Empresa STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas e Revoga a 
Lei Municipal nº 6.936/09.Voto: O presente projeto de lei com a emenda modificativa encontra-
se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereadora 
Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão da ordem econômica e social, não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em discussão a emenda 
modificativa, não havendo vereador que queira discutir a emenda, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, esta em discussão o projeto com os pareceres e emenda já aprovado, Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, demais 
pessoas, aqui esta expressado o quanto esta arcaico a situação de projetos, principalmente, no 
meu ver, o planejamento, a semana passada nós votamos esse projeto, 15 dias atrás, uma 
empresa do porte da Stara, vinte milhões de investimento, manda-se o projeto de lei, fazendo 
uma doação para concessão de uso por 20 anos, tu acha que essa empresa vai investir em 
Carazinho? Não vai, porque ela não vai, ela quer uma área para que ela possa ter uso daquela 
área, para que ela possa ter financiamento daquela área, investir naquela área, daí o executivo, 
através do planejamento, através de quem elabora esses projetos, me manda uma concessão, 
agora estão ratificando, retificando, fazendo ela ter o domínio, doação de área para ela, então, 
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eu quero que entendam isso, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, mas o que não esta 
funcionando tem que fazer funcionar, se o planejamento não esta funcionando, se falta gente, 
se não tem pessoas qualificadas, nós estamos aqui para ajudar o governo, contrata-se mais 
pessoas, para que se possa fazer as coisas funcionarem naquele setor, pelo amor de Deus, e 
assim, eu não quero, não me tire fora do sério, porque eu me conheço, eu sei quem sou eu, se 
eu ficar fora do sério, não é bom para ninguém, nem pra mim que daí eu vou morrer do 
coração, que nem deu o infarto na prefeita lá, porque a gente quer ajudar, eu quero ajudar, eu 
preciso ajudar, porque eu acho, e aqui vou fazer uma declaração, o Aylton foi uma pessoa que 
quando eu perdi a eleição, foi um cara que tava sempre lá comigo no final de semana tomando 
chimarrão e me afagando, mas isso não me ajuda em nada, eu quero que meu Carazinho 
progrida, eu quero que o meu Carazinho cresça, então se eu quero que meu Carazinho cresça, 
ele tem que ter gente competente ao lado dele para fazer as coisas, o setor de projetos não 
esta funcionando, o planejamento não esta funcionando, se esta sobrecarregado, está, só eu e 
o Vereador Felipe Sálvia temos lá com o deputado Luis Carlos Busato e o senador Zambiasi, o 
Vereador Rudi esteve junto e ele esta ali para testemunhar, são duzentos e cinqüenta mil reais 
de recurso para construção da estação de passageiros, duzentos mil reais para fazer um 
parcão, e todo o recurso para asfalto lá no nosso aeroclube, não estão fazendo os projetos, 
Vereador Gilnei Jarré, e ai me preocupa, porque eu defender o Aylton é uma coisa, mas eu 
defender as coisas que não estão acontecendo é outra bem diferente, o Aylton, se tiver que vir 
aqui defender ele, lutar por ele, eu vou fazer porque ele foi leal comigo e vou ser leal com ele, 
porque já fui uma vez, mas eu não posso me calar, e não vou me calar, recém é o inicio, se não 
funcionar isso aqui, eu vou cobrar aqui publicamente dos secretários porque hoje ganham muito 
bem obrigado, nós aprovamos aqui o projeto sancionado pelo Vereador Gilnei Jarré que 
beneficia os secretários e não beneficia a nós homens públicos, porque tem que ter o principio 
da anterioridade, mas hoje nós temos que cobrar dos secretários, eles tem que fazer o nosso 
município funcionar,  e eles não podem prejudicar o Aylton do jeito que eles estão prejudicando, 
porque eles estão prejudicando o Aylton, prefeito, que ganhou na legitimidade, mas tem uma 
responsabilidade de fazer as coisas certas, então se ele não esta conseguindo cobrar isso eu 
vou ser o primeiro a cobrar e tenho certeza que mais gente virá atrás obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, queremos agradecer a presença da imprensa, senhoras e senhores que nos prestigiaram 
na noite de hoje, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser 
realizada no dia 27 de abril de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
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