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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de junho de 2009.............Ata 27
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção
de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara
Municipal de Carazinho do dia 08 de junho de 2009, convido o senhor 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; coloco em apreciação a
ata da reunião ordinária do dia 1º de junho de 2009, esta em discussão a ata da reunião
ordinária do dia 1º de junho de 2009, não havendo vereador que queira discutir, coloco
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se
manifestem, aprovada por todos os presentes; convido à senhora secretária para fazer
a leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin;
Expediente 08 de Junho de 2009: Convite do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência ou Superdotação, para a abertura da Capacitação do programa
BPC na Escola, a realizar-se nos dias 04 e 05 de junho. Of. 021/2009 da Câmara dos
Deputados, informando o interesse da instalação de uma ouvidoria. Of. 006/2009 da
GAPRE, solicitando uma sessão solene nesta casa no dia 13 de outubro, em
homenagem aos profissionais da Fisioterapia e terapia Ocupacional. Of. 271/2009
EMEF Eulália Vargas Albuquerque, solicita um espaço nesta casa para o dia 26 de
junho, para apresentação de um projeto da escola. Of. 0465/2009, da Assembléia
Legislativa em resposta a OD 914/2009-06-04. Of. 116/2009 de Albano Keyser em
resposta a OD 1.029/2009. Of. de Antonio Luiz Carbonari, em resposta a OD
1.099/2009. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos
financeiros no valor de R$ 628.122,54. Convite do Hospital de Caridade de Carazinho,
para a inauguração das novas instalações da Urgência/Emergência a realizar-se no dia
19 de junho. Convite para a participação no evento “Dependência Química:
comprometimento comunitário, intervenções e possibilidades”, a realizar-se no dia 19
de junho no salão de eventos da Bier Site. Convite da Famurs para o 29° Congresso de
Municípios do Rio Grande do Sul e o 21° Seminário de Municipalização e Saúde, a
realizar-se nos dias 16,17 e 18 de junho. Of. 179/2009 de Geraldo Althoff em resposta a
OD 1.007/2009. Of. 003/2009 da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, solicitando a
mobilização de todos sugerindo a adequação da legislação dentro das diferentes
realidades do país. Telegrama do Senado Federal em resposta a vereadora Sandra
Citolin. Convite das APAE’s para participar do V Festival regional Nossa Arte, a realizarse no dia 19/06/2009. Projeto de Lei de autoria do vereador Eugênio Grandó o qual
autoriza os estabelecimentos de ensino, situados no Município de Carazinho, a
implantarem sinalizadores com cones nas entradas e saídas de estudantes; Presidente
Vereador Leandro Adams: passamos agora para a leitura das indicações,
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações:
1201/622/09, Solicita para o setor competente realize operação tapa buraco na Rua
Rodrigues no bairro Vargas trecho compreendido entre a Rua Presidente Vargas e
General Netto, os moradores e motoristas reclamam dos buracos e das péssimas
condições em que se encontra a referente via. Solicitação dos moradores, Vereador
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Erlei Vieira – PSDB; 1202/623/09, Solicita para o setor competente realize operação
tapa buracos no cruzamento entre a Rua Barão de Antonina e Rua Venâncio Aires no
bairro Centro, os motoristas reclamam dos buracos que prejudicam a trafegabilidade da
referida via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1203/624/09, O Vereador abaixo solicita na
forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente para que efetue o recapeamento
asfáltico na Rua Padre Gusmão, no Bairro Hípica, Vereador Rudinei Brombilla – PP;
1204/625/09, O Vereador abaixo solicita na forma regimental que após aprovado em
plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente a reforma imediata da parada de Ônibus na Rua Padre Gusmão, esquina
com Ipiranga em frete ao numero 1103, no Bairro Hípica pois a mesma encontra-se
péssimo estado de conservação, até mesmo ocasionando alagamentos dias de chuva,
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1205/626/09, O Vereador abaixo solicita na forma
regimental que após aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal
para que determine ao setor competente para que efetue a remoção de entulhos na
Rua Graça Aranha em frente ao numero 78 no Bairro Sassi, Vereador Rudinei Brombilla
– PP; 1206/627/09, O Vereador abaixo solicita na forma regimental que após aprovado
em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine ao setor
competente para que efetue calçamento na Rua Almirante Tamandaré, entre as Ruas
Charrua e Carlos Michelini, Bairro Princesa, pois se trata de apenas uma quadra onde o
calçamento ainda não foi feito, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1207/628/09, ofício ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam
recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro
BORGHETTI esquina com a Rua José de Alencar, eis que os mesmos encontram-se no
passeio público atrapalhando a passagem de pedestres, Vereador Paulino de Moura –
PTB; 1208/629/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor
competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica em
toda a extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. Solicitação dos
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1209/630/09, Solicitando ao Executivo
Municipal com urgência, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras
para realizar trabalhos de limpeza na tubulação do bueiro entupido, localizado na Rua
João Telles, frente ao nº. 51, Bairro Glória. Solicitação dos moradores, Vereadora
Sandra Citolin – PMDB; 1210/631/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de
melhorias, operação tapa buracos ao longo da extensão da Rua Guaranis localizada no
Bairro Conceição. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;
1211/632/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente
da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de alargamento, colocação de
calçamento na Rua René Goellner e colocação de tubulação, bueiros nas Ruas Antonio
Carlos Otto e Carlos Kraemer, localizadas no Bairro Alegre. Solicitação dos moradores,
conforme abaixo-assinado e fotos em anexo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;
1212/633/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa
Buracos na Rua Diamantino C. Tombini no Bairro Oriental, Vereador Estevão De
Loreno – PP; 1213/634/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita
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Operação Tapa Buracos na Rua Piauí no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno
– PP; 1214/635/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto
dos bueiros na Avenida Flores da Cunha em frente ao n° 405, pois em dia de chuva
alaga toda a calçada em frente ao comércio ali existente deixando comerciantes e
clientes ilhados sem poder sair até que a chuva pare e a água baixe. Solicitação dos
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1215/636/09, Reiterando solicitação para que
sejam tomadas providências urgentes quanto ao cumprimento da Lei Municipal nº
6822/08, de autoria deste Vereador, promulgada em 24 de julho de 2008, que
estabelece critérios para formação da fila de espera nos locais de prestação de serviços
de saúde pública no Município de Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT;
1216/637/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine a Secretaria de
Educação, que a deficiência de professores na Educação Infantil, sejam supridas
através de contratação do concurso existente, Vereador Eugênio Grandó – PTB;
1217/638/09, Solicitando ao setor competente que seja efetuado melhorias no
calçamento da rua Ivalino Brum, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1218/639/09,
Reiterando a Secretaria de Obras, o serviço de operação tapa buraco, na rua Venâncio
Aires, próximo ao pátio do Detran. Por solicitação dos moradores e dos funcionários
deste, o buraco ali existente está colocando em risco a população, pois os condutores
ao desviar realizam manobras indevidas, colocando em risco os pedestres que ali
transitam, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1219/640/09, Solicitando ao Executivo
Municipal para que determine ao setor competente melhorias com urgência na rua
Senador Salgado Filho, Bairro Conceição, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1220/641/09,
Solicitando que determine ao setor competente canalização da rede de esgoto da rua
Leonel Rocha, Bairro Ouro Preto, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1221/642/09,
Solicitando ao setor competente para que seja realizadas melhorias no calçamento da
Rua: Marechal Floriano principalmente na parte que vai para o pontilhão da charrua, a
mesma encontra-se intrafegável, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1222/643/09,
Solicitando ao setor competente para que seja efetuado o término do calçamento da rua
Pedro Vargas, a referida rua necessita apenas de um pequeno trecho para o término do
calçamento, que esta gerando muitos transtornos aos usuários, Vereador Elbio Esteve
– PSDB; 1223/644/09, Solicitando ao setor competente para que seja realizadas
melhorias no calçamento da Rua: Marechal Floriano principalmente na parte que vai
para o pontilhão da charrua, a mesma encontra-se intrafegável, Vereador Elbio Esteve
– PSDB; 1224/645/09, O Vereador abaixo solicita na forma regimental que após
aprovado em plenário seja enviado oficio ao Executivo Municipal para que determine
ao setor competente para viabilizar estudos sobre a possibilidade firmar convênios
com as Casa Lotéricas para o recebimento e regularização das notificações recebidas.
Justificativa que o usuário após receber a notificação não precisará se deslocar até
Prefeitura para efetuar o pagamento da guia, assim possibilitando o pagamento na
Casas Lotérica mais próxima que tem seu horário de atendimento ampliado, com
atendimentos inclusive nos sábados, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1225/646/09,
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que faça a
relocação da parada de ônibus localizada na Avenida Mauá, frente à Secretaria de
Educação, para o antigo local. Tal solicitação se faz necessária devido à falta de
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segurança existente, pois no antigo local existe uma parada em frente, dando assim
maior segurança a todos os usuários, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1226/647/09,
Solicitando ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a
construção de um abrigo na parada de ônibus localizada na Rua Ipiranga esquina com
a Rua Emília Simon, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1227/648/09, Solicita para o setor
competente realize trabalho de melhorias na passagem em frente ao supermercado
Coqueiros que dá acesso ao bairro Oriental, pois várias pessoas já caíram na referida
passagem principalmente nos dias de chuva. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei
Vieira – PSDB; 1228/649/09, Solicitando que o Executivo Municipal tome providências
urgentes no sentido de auxiliar financeiramente a SOMAIC – Escolinha de Educação
Infantil, em razão de que a mesma passa por sérias dificuldades financeiras, que
podem culminar com o encerramento definitivo de suas atividades, Vereador Felipe
Sálvia – PDT; requerimentos: 1229/259/09, oficiado aos familiares votos de
condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento
do Senhor ANTÔNIO SALDANHA, transcorrido no último dia 03 de junho, Vereador
Paulino de Moura – PTB; 1230/260/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado
votos de profundo pesar a família do Sr. ROMEU WENDLERG, pelo seu falecimento
ocorrido no dia 25.05.2009. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A
VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO
AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada do
Senhor ROMEU WENDLERRG, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido,
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1231/261/09, O vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata seja
oficiado a Direção da CORSAN - Campainha Riograndense de Saneamento Carazinho para efetuar o conserto do calçamento junto a Rua Marechal Deodoro em
frente aos números 456 e 471, devido manutenção da rede de água efetuada no local
onde o calçamento não foi recolocado, assim causando transtornos aos pedestres e
moradores. Em conformidade com a Lei Complementar nº 03/85- Art. 19. § 2º - A
Escavação em vias publicas para conserto emergenciais de rede de água, telefone,
energia elétrica, serão comunicadas á municipalidade e reparado o pavimento até 10
(DEZ) dias após o conserto pelo responsável. § 3º - Não ocorrendo o conserto do
pavimento no prazo estabelecido, após aplicação da pena ao responsável, o município
realizará o conserto. Pena: Multa de R$ 300,00(Trezentos reais) (LC 71/02), Vereador
Rudinei Brombilla – PP; 1232/262/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas
de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER solicitando ao mesmo
seja realizada revisão na iluminação pública localizada na AVENIDA FLORES DA
CUNHA, nas proximidades da Empresa Schuster & Medeiros (canteiro central), ainda a
primeira luminária (poste) localizado na quadra seguinte em frente a Borracharia do Zé,
eis que no último final de semana as mesmas apresentavam defeitos e ficando aquele
trecho da referida avenida as escuras, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1233/263/09,
ofícios ao Engenheiro MARCOS LEDERMANN – Superintendente Regional do DENIT –
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES do
Estado do Rio Grande do Sul, ao Diretor Geral do DAER de Porto Alegre, Senhor
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VICENTE PAULO MATTOS DE BRITTO PEREIRA, ao Diretor Presidente da UNIVIAS
Senhor LÚCIO SILVESTRE, ao Presidente da SULVIAS, Senhor GUILHERMO DE
LUCCA e ao Senhor RUBENS DA CUNHA BARBOSA LIMA – Diretor Presidente da
COVIPLAN – Concessionária Rodoviária do Planalto, solicitando aos mesmos para que
seja providenciada a sinalização e identificação da BR 386, rodovia esta que em
conformidade com a LEI Nº 11.620/2007 de 19 de dezembro de 2.007, passou a
denominar-se “RODOVIA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA”. (em anexo
lei), Vereador Paulino de Moura – PTB; 1234/264/09, A Vereadora abaixo subscrita
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 colocação de lâmpadas potentes nas luminárias da Rua
Santos Dumont esquina com as Ruas Fernandes Vieira e Lobo Costa, localizadas 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: 1235/265/09, O Vereador abaixo
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a
aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, a comissões de Defesa do
Consumidor e a de Constituição e Justiça e de Cidadania e a todos os Líderes de
Partido Câmara, manifestando o apoio desta Casa Legislativa ao Projeto de Lei de
autoria do deputado Vinicius Carvalho, que proíbe a inclusão de consumidores que
deixarem de pagar contas de água, gás, telefone, energia elétrica e outros serviços
públicos em cadastros de restrição ao crédito, como SPC e Serasa. Assim como o autor
do Projeto entendemos que os consumidores já são punidos com a interrupção dos
serviços, não sendo necessária a punição com o corte de crédito, uma vez que com
isso atinge-se em cheio a dignidade da parcela mais sofrida da população, que são os
trabalhadores assalariados e que na grande maioria deixam de efetuar o pagamento de
tais contas porque realmente não possuem condições, porque ninguém gosta de privarse destes serviços públicos simplesmente por “esporte”, principalmente nos dias atuais
em que a energia elétrica e a água são tão essenciais e indispensáveis, Vereador
Felipe Sálvia – PDT; 1236/266/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de
ouvido o Plenário, seja enviado ofício a todas as Escolas Publicas (municipais e
estaduais) e particulares, incluindo as Universidades, do município de Carazinho, com o
intuito de sugerir que possam de alguma forma concreta participar da Campanha do
grupo RBS TV “CRACK, nem pensar”, pois todos precisamos estar engajados para
darmos sustentação ao “TRIPÉ” – PREVENÇÃO, REPRESSÃO E TRATAMENTO, e
com isso derrotar a pedra. A iniciativa da RBS demonstra a preocupação de um dos
maiores órgãos de imprensa do país, com o que é um dos maiores problemas
enfrentados pelo nosso Estado. O crack é uma “praga” que está minando nossa
sociedade e não podemos medir esforços para combater este “câncer”, que está à
disposição de nossos filhos na porta das escolas, isso quando muitas vezes sem que
percebamos, ele é comercializado até mesmo em sala de aula, nos corredores e nos
pátios. Todos precisam ser mobilizados para essa campanha, professores, pais, alunos,
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funcionários, grêmios estudantis e principalmente as Associações de Pais e Mestres
das Escolas, que ao contrário do que muitos pensam não devem ter a missão apenas
realizar promoções para arrecadação de fundos, mas também de educar, pois é
composta, dentro da escola, dos principais responsáveis pela educação de nossos
jovens. Não podemos nos omitir, sabemos que muitos professores calam-se com medo
do que pode acontecer com eles é até mesmo com sua família, o que é algo
absolutamente normal, por isso a importância de intensificarmos campanhas que vão
de encontro à proposta da RBS TV, buscando a PREVENÇÃO, A REPRESSÃO E O
TRATAMENTO, pois o mínimo que pudermos fazer já estará sendo o máximo diante do
fato de que muito pouco tem sido feito para darmos um fim a esta situação caótica, se
em cada escola conseguirmos recuperar, 1, 2, 3 jovens, são vidas humanas que
estamos tirando do caminho da morte. A dificuldade é grande, imensa, mas algo
precisa ser feito e precisamos começar já, não adianta só lamentarmos, atitudes
concretas precisam ser tomadas, e acreditamos que uma das formas seja também o
engajamento nesta Campanha. PS.: Encaminhar uma cópia deste Requerimento ao
Grupo RBS TV Porto Alegre e a sucursal da RBS TV em Passo Fundo, Vereador Felipe
Sálvia – PDT; 1237/267/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental,
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado
ofício do Poder Legislativo ao Presidente da Centrais Elétricas de Carazinho S/A ELETROCAR, Senhor Albano Kayser, reiterando pedido para que estude seja
providenciada a instalação de um escritório para atendimento ao público no centro da
cidade, em razão de que com o novo Centro Administrativo a distância para o pessoal
dos Bairros, que precisam pedir religação ou emitir 2ª via, ficou muito grande, de difícil
acesso para todos, pois conforme ofício da Empresa, datado de 21 de janeiro do
corrente, em resposta ao a nossa solicitação anterior neste sentido, foi-nos informado
de que este é um dos assuntos que constam como uma das metas da equipe de
trabalho, tendo em vista ser um dos Projetos de Governo da atual Administração. Como
já dissemos anteriormente o acesso a Empresa é bastante difícil, devido a grande
distância do centro da cidade, pois muitas pessoas, especialmente as residentes em
bairros mais distantes precisam utilizar dois ônibus para chegar ao novo centro
administrativo de Eletrocar, ou ainda caminhar um por um grande percurso. Esperamos
que a comunidade, através da reiteração deste pedido possa ser atendida com mais
pressa, pois veementemente temos sido cobrados quanto ao pedido em questão,
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1238/268/09, Os Vereadores abaixo subscrito requer, na
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis,
seja enviado ofício à ACIC- Associação Comercial e Industrial de Carazinho, aos
cuidados da Comissão Organizadora de Eventos, que por sugestão desta, na medida
do possível as reuniões e eventos realizadas por esta associação, não sejam marcados
nas segundas-feiras, no intuito dos Vereadores poderem participar das reuniões e
eventos. JUSTIFICATIVA: Justificamos este pedido, no sentido de colaborar e prestigiar
as associações de nosso município, Vereador Eugênio Grandó – PSDB, Vereador
Leandro Adams – PT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB,
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Rudinei
Brombilla – PP, Vereador Estevão De Loreno – PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB
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e Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1239/269/09, O Vereador abaixo subscrito requer,
na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores
Edis, seja enviado ofício ao Hospital de Caridade de Carazinho, ao Presidente Sr.Muin
Salim Rajale, solicitando providencias urgentes em relação ao atendimento do plantão
do pronto socorro, contratando médicos em regime de CLT. JUSTIFICATIVA: Justifico
este pedido, em função de verificar as péssimas condições no que se refere ao
atendimento médico à comunidade. O HCC tem que contratar médicos com registro em
carteira, garantindo desta forma todos os direitos trabalhistas e tendo um profissional
comprometido com a instituição hospitalar, bem como com a comunidade, Vereador
Eugênio Grandó – PTB; 1240/270/09, A Vereadora abaixo subscrita 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 a Comissão de Agricultura,
Pecuária e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul da Assembléia Legislativa,
na pessoa do Senhor Presidente Deputado Edson Brum, solicitando junto a comissão,
os motivos pelos quais os municípios pertencentes a região do Alto do Jacuí ficaram
novamente de fora da situação de emergência da seca segundo o Governo Federal.
Sendo 19 municípios que ficaram de fora da situação de emergência, que enfrentam
grandes dificuldades em razão da baixa precipitação de chuvas, pertencentes a
Regional do Alto do Jacuí entre eles: Alto Alegre, Boa Vista do Incra, Campos Borges,
Carazinho, Chapada, Colorado, Cruz Alta, Ernestina, Fortaleza dos Valos, Ibirubá,
Lagoa dos Três Cantos, Não-Me-Toque, XV de Novembro, Saldanha Marinho, Santa
Bárbara do Sul, Salto do Jacuí, Santo Antonio do Planalto, Selbach e Tapera. O
Governo Federal num primeiro momento deixou de fora o Estado do Rio Grande do Sul,
mas com grande manifestação das autoridades competentes e dos movimentos sociais,
novamente foi declarado o Estado em situação de emergência, afetando
aproximadamente 660.000 mil gaúchos. Considerando a grande dificuldade que os
municípios vem tendo, solicita-se a Vossa Senhoria que pleiteie essa inclusão,
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1241/271/09, O Vereador abaixo assinado requer na
forma regimental, para que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado oficio ao Sr. Aderli Maximino Dal Bosco, Tenente Coronel do 38º Batalhão da
Polícia Militar de Carazinho, solicitando à cópia das gravações do Sistema de Vigilância
da Brigada Militar (câmeras de videomonitoramento), com a finalidade de identificar os
vândalos que depreciaram o patrimônio público municipal, realizando pichação com a
mensagem “Fora Yeda” nas ruas de nossa cidade, conforme notícia publicada no jornal
Diário da Manhã no dia 04 de junho de 2009. (em anexo), Vereador Gilnei Jarré –
PSDB; moções: 1242/200/09, ofício ao Empresário Carazinhense Senhor MILTON
SCHMITZ da Empresa TW TRANSPORTES PARABENIZANDO-O pelo fato do mesmo
ter sido convocado para a SELEÇÃO BRASILEIRA, onde estará representando
Carazinho e o Estado do Rio Grande do Sul, de 19 a 24 de julho na cidade de
KAOHSIUNG, na China dos Jogos Mundiais quando estarão em disputa mais de 30
modalidades. Em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS e
desejos de que consigas como bochófilo alcançar bons resultados na competição,
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1243/201/09, O Vereador abaixo assinado solicita
na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
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enviado oficio de cumprimentos ao Sr. MILTON SCHIMITZ, pela sua convocação para
a SELEÇÃO BRASILEIRA DE BOCHA, que irá representar o Brasil dias 19 a 24 de
julho nos jogos mundiais que será realizado na cidade Kaohsiung, na China.
Parabéns Senhor MILTON SCHIMITZ, por esta convocação em busca de conquistas
com dedicação ao esporte, superando desafios, com distinção, audácia e muita
determinação. Receba então o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de
Carazinho, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1244/202/09, O Vereador abaixo assinado
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja
enviado oficio de cumprimentos a Bióloga ALINE SCHÚ, responsável pelo Núcleo de
Ciências Naturais do Museu Olívio Otto, pela realização do projeto oficina “MUSEU E
ESCOLA”, projeto este direcionado a professores dentro das atividades de
planejamento pedagógico, tratando como formação do acervo do Museu Olívio Otto,
trajetórias históricas dos Museus de Ciências como um espaço educativo, e como
objetivo máximo de ampliar o processo do saber histórico e cientifico. A Bióloga
ALINE SCHÚ receba os cumprimentos do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei
Brombilla – PP; 1245/203/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho
manifestando nossos CUMPRIMENTOS a jovem CINDY WENDY BERWIG, que
sagrou-se CAMPEÃ na categoria 16 anos feminino, na 3ª ETAPA CIRCUITO IOT
TÊNIS, GAÚCHO INFANTIL, que contou com a participação de mais de 100 tenistas
dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na vizinha cidade de Erechim no
último final de semana, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1246/204/09, A Vereadora
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Secretaria Municipal do
Desenvolvimento , na pessoa do Senhor Secretário Nélson Loeff, e o Departamento de
Meio Ambiente - DEMA, na pessoa da Senhora Bióloga Clenara Citron Muneroli, pela
excelência da organização da programação da Semana do Meio Ambiente “Todos
unidos pela preservação da natureza” realizada de 01 a 05 de junho de 2009 no nosso
município. Nossos parabéns a coordenação e demais colaboradores pelo sucesso das
programações da Semana do Meio Ambiente, Vereadora Sandra Citolin – PMDB;
1247/205/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a
Universidade de Passo Fundo – UPF Campus Carazinho , na pessoa da Profa. Renata
Holzabach Tagliari – Coordenadora Adjunta Faculdade de Direito UPF Campus
Carazinho e na pessoa do Prof. Júlio César Giacomini – Coordenador do V Encontro
Jurídico, pela excelência na organização e sucesso do V Encontro Jurídico realizado
nos dias 03,04 e 05 de junho de 2009 nas dependências do Auditório da Universidade
Campus Carazinho. Nossos parabéns a toda a Comissão Organizadora do evento e
demais colaboradores. A universidade com o principal objetivo em formar cidadãos
competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados para atuar como
agentes transformadores do direito. Sendo este o desafio que move a UPF desde a sua
instalação, há mais de 40 anos. Investimentos e aprimoração constantes garantem a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão e favorecem a apropriação crítica do
saber. A dedicação do corpo docente, que atua como mediador do processo de ensinoaprendizagem, também auxilia para que o objetivo primordial, de formação integral do
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ser humano seja cumprido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1248/206/09, A
Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Bochófilo Carazinhense ,
na pessoa do Senhor Milton Schmitz – Presidente da TW Transportes, pela sua
convocação para a Seleção Brasileira de Bocha para formar dupla com um catarinense,
defendendo o Brasil na competição nos Jogos Mundiais nos dias 19 a 24 de julho de
2009 na cidade de Kaohsiung, na China. Nossos parabéns por mais esta conquista,
motivo de alegria para todos carazinhenses e brasileiros, realização de um sonho e
levando o nome do município de Carazinho e do Estado do Rio Grande do Sul a nível
mundial, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1249/207/09, A Vereadora abaixo assinado
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja
enviado ofício parabenizando a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA Carazinho,
na pessoa do Senhor Diretor Valdemar Sjlender, pela excelência na apresentação do
Plano de Reestruturação da Universidade e o Lançamento do Processo Seletivo 2009/2
realizada no dia 01 de junho de 2009 nas dependências da universidade. Apresentadas
ações de reestruturação da universidade em nível nacional, estadual e municipal com o
principal objetivo de recolocar a universidade no caminho certo, desenvolvendo ações
voltadas ao ensino para superar a crise. Nossos Parabéns a direção, professores,
funcionários e alunos da ULBRA Carazinho, com missão institucional desenvolver,
difundir e preservar o conhecimento e a cultura pelo ensino, pesquisa e extensão
buscando permanentemente a excelência no atendimento das necessidades de
formação de profissionais qualificados e empreendedores nas áreas da educação,
saúde e tecnologia, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1250/208/09, O vereador
abaixo-assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja
registrado em Ata oficiado, o Senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI da
Pedofilia em apoio a Operação Mãos Limpas contra a pedofilia. De acordo com o
senador, a principal causa do aumento no número de casos de pedofilia é a falta de
conhecimento e de orientação dos pais, o que leva as crianças a grandes riscos.
Informações que constam da CPI da Pedofilia apontam que a maior parte das crianças
com acesso à internet está facilmente sujeita à abordagem de pedófilos. O documento
aponta que 60% delas usam o MSN - ferramenta de bate-papo - e o Orkut. De acordo
com relatório da organização não governamental Safernet, que recebe denúncias de
crimes cometidos na rede, de cada cinco usuários brasileiros da internet, quatro têm
Orkut, que é considerado o paraíso dos crimes da web. A pedofilia (também chamada
de paedophilia erótica ou pedosexualidade) é a perversão sexual, na qual a atração
sexual de um indivíduo adulto está dirigida primariamente para crianças pré-púberes.
Nem o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado de Menores, a Polícia Civil e
Militar cogitam ocorrências de abuso domésticos da mulher e muito menos do crime
que horroriza o país envolvendo incesto e pedofilia. A segunda interseção seria, no
caso, se tais ocorrências estivessem acontecendo e a lei Maria da Penha e os direitos
constituídos às crianças e aos adolescentes estivesse sendo ignorados na maioria dos
municípios e estados. Infelizmente, os jornais televisivos não passam uma edição sem
abordar um novo caso de pedofilia nos municípios brasileiros. A coisa está tão
banalizada que um religioso declarou, provavelmente em seu momento de insanidade
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mental, que pedofilia é menos pecaminoso que o aborto. Isto causou polêmica
internacional envolvendo, inclusive, o Vaticano. O senador Magno Malta junto com
colegas que compõem a sua equipe, vem realizando excelente trabalho colocando nas
grades os infratores pedófilos. O jornalista José Luiz Datena, da Band, apesar de irritar
com a ruminação de noticias, vem sendo um ferrenho líder de audiência pelo combate a
este crime. Os municípios que compartilham com os princípios da constituição, que
realmente zelam para a preservação da lei e do futuro de nossas crianças, divulgam
contato para denúncias anônimas com muita ênfase e preservação dos denunciantes.
O disque denuncia tem sido o maior aliado para o rigor da lei no combate não só a
pedofilia, mas também com toda criminalidade. O que de fato esta acontecendo nos
municípios? Inoperância, incapacidade de investigação, omissão dos órgãos
competentes, inexistência de um disque denuncia ou felizmente fazemos todos parte de
uma sociedade privilegiada, intocável, isenta deste trauma que assola o país? Pior
ainda será se esta criminalidade não for notificada porque nos tornamos insensíveis ou
porque o amor se esfriou a tão ponto que preferimos ignorar os fatos. Mais que um ato
de cidadania, denunciar estes abusos é uma expressão de amor a DEUS,
independente da opção religiosa. As leis retrógadas do nosso país não conseguem
fazer justiça contra o infrator de pedofilia, mas pelo menos alimenta a esperança de que
a inocência das crianças indefesas seja preservada pelo menos em parte. Havendo
justiça, nossas crianças terão orgulho de sua infância e viverão com dignidade,
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1252/210/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício
parabenizando e desejando os mais sinceros votos de sucesso a Senhora Maria Oniz
Leal Subtil pelos seus vinte e seis anos de trabalho na Prefeitura Municipal desta
cidade. Nestes longos anos trabalhando com total dedicação e seriedade na prefeitura
de Carazinho, Dona Maria é conhecida por todos como uma funcionária exemplar, que
merece ainda mais saudações por encarar as dificuldades que existem a todos
cadeirantes com grande alegria e muita fé. Receba novamente os mais sinceros votos
de felicidade da parte deste vereador que deseja que Deus ilumine sempre o seu
caminho, continuando ainda por muitos anos prestando o excelente serviço a nossa
comunidade, como já é de costume, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1253/211/09,
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a FUCCAR –
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAZINHO, na pessoa de sua Presidente, Senhora
ALDA SCHIPPER, por promover novamente o concurso de Recitação de Poemas
fazendo com que os jovens se interessem pela poesia e adquiram mais cultura nos
proporcionar mais alegrias com seus espetáculos. Um trabalho de dedicação à cultura
e ao povo de Carazinho. Parabenizamos a Senhora Alda e demais colaboradores da
FUCCAR, no empenho pelo desenvolvimento da cultura e pela brilhante iniciativa de
valorizar os talentos de nossa cidade na valorização da cultura em nossa cidade,
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1254/212/09, O Vereador abaixo assinado solicita na
forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado
oficio de cumprimentos a, na pessoa da Senhora ODILA FRATINI, pelo prêmio recebido
LD-£t Lions Internacional, este prêmio é o reconhecimento pelo trabalho educacional e
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pelo serviço voluntário que presta em nosso município com o devido cuidado e
orientação que nossas crianças devem receber. Um trabalho de amor e dedicação às
crianças e adolescentes do nosso município. Parabenizamos a Senhora ODILA
FRATINI pelo belíssimo exemplo e pelo amor que dedica aos carazinhenses, Vereador
Erlei Vieira – PSDB; 1255/213/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis,
seja enviado ofício de aplausos ao Doutor Paulo Roberto Cattapan, Diretor Técnico do
Corpo Clinico do Hospital de Caridade de Carazinho, por sua atuação profissional a
qual exerce com extrema dedicação excelência, lutando diariamente contra a falta de
recursos no sistema de saúde de nosso município. Por meio deste, nosso
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB;
1256/214/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de
congratulações e aplausos a Universidade de Passo Fundo – Campus Carazinho/RS,
na pessoa da Professora Mestra Renata Holzbach Tagliari – Coordenadora adjunta da
Faculdade de Direito e ao Professor Mestre Julio César Giacomini – Coordenador do V
Encontro Jurídico, pelo recente evento que foi realizado no dias 03, 04 e 05 de junho de
2009. Por meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador
Eugênio Grandó – PTB; 1257/215/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma
regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis,
seja enviado ofício de aplausos e reconhecimento a Radio Gazeta AM 670, na pessoa
do Senhor Orion Albuquerque – Diretor Presidente e extensivo a todos funcionários,
pelo excelente trabalho que vem realizando nestes 27 anos de existência em prol da
comunidade Carazinhense e região. A responsabilidade empresarial que esta tem com
seus ouvintes e internautas exercendo suas atividades com compromisso e
competência, respeitando a liberdade de expressão e ajudando a consolidar a
democracia. Destaco as campanhas de solidariedade e de responsabilidade social, cito
como exemplo a campanha contra as drogas intitulada “SEJA UM CRAQUE NA VIDA E
NÃO UMA VITIMA DO CRAK” tendo sua divulgação no site da emissora e pela
iniciativa da “CAMPANHA DO AGASALHO” que será realizada no dia 09 de Junho. Por
meio deste, nosso reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio
Grandó – PTB; 1258/216/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental,
que depois de submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício
parabenizando o Secretário de Saúde Doutor Pedro Santana de Moraes, pelo empenho
e dedicação que teve para conseguir um médico plantonista para trabalhar na
emergência do Hospital de Caridade. Esta atitude vem de encontro aos anseios da
comunidade que encontrava-se há meses sem atendimento no setor de emergência
no horário da tarde, com certeza nos trouxe mais tranqüilidade sabendo que em casos
de emergência não ficaremos sem atendimento. Receba desta forma os cumprimentos
do poder Legislativo, desejando pleno êxito no desenvolvimento de seu trabalho,
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1259/217/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio
parabenizando o bochófilo Milton Schmitz, Presidente da TW Transportes pela
merecida convocação para representar o Brasil na China junto a Seleção Brasileira de
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Bocha. Manifestamos nosso apreço e reconhecimento ao atleta Milton pela brilhante
carreira, cujos títulos vem reafirmando o potencial carazinhense no setor esportivo.
Congratulo-me igualmente por ter como premissa elevar sempre o bom nome do nosso
município, sempre como exemplo de atleta, de empresário, de pai de família, de
cidadão e de amigo de todos nós carazinhenses. Com certeza, o sucesso dentro das
canchas são o reflexo de uma vida construída com bons valores, e que seja constante
na competição que logo se inicia, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 1260/218/09, O
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Presidente da Liga
Feminina de Combate ao Câncer de Carazinho Jussara Pauletti Biazus pela bravura e
ousadia em assumir mais uma vez a presidência de tão valorosa instituição.Com
manifestação de apreço e admiração a toda a diretoria que ora assume, que pela
demonstração do trabalho competente e sério, farão com que a Liga galgue degraus
cada vez mais sólidos nesse contexto. Plenamente conscientes e sabedores do
trabalho desenvolvido por tão coeso grupo de mulheres voluntárias carazinhenses,
ousamos dizer que nesses 27 anos de existência a Liga trabalhou muito em prol da
comunidade e dos pacientes que com este apoio jamais perdem a esperança. Que
essa gestão seja coroada de êxito, e que o apoio recebido da comunidade
carazinhense cresça cada vez mais, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente
Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas não teremos hoje o
intervalo regimental e também não teremos o grande expediente, ordem do dia,
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos,
requerimentos, convido a Secretária Vereadora Sandra Citolin para fazer a leitura do
numero e autor dos requerimentos, com exceção aos requerimentos de pesar;
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré;
solicito que o senhor coloque em apreciação do plenário, o pedido verbal desse
vereador, para que seja incluído na ordem do dia os projetos de lei 068 e 069 do
executivo municipal, devido ao regime de urgência desses dois projetos, vai que
precisem desses projetos lá, eles vão estar aprovados; Vereador Paulino de Moura;
questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem
Vereador; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de dizer ao colega Vereador Gilnei
Jarré, que este projeto esta em carga para a Comissão de Ordem Econômica e Social,
não deveria estar, não precisaria estar, mas ele esta, e como ele esta tem que se
respeitar o prazo regimental de sete dias para que eles possam dar o parecer, então eu
comunico ao plenário que esta em carga com a Comissão de Ordem Econômica e
Social, mas o plenário é soberano, se quiserem votar o requerimento verbal do
Vereador Gilnei Jarré, mas ele esta na Comissão de Ordem Econômica e Social e a
comissão entende que tem sete dias para dar o parecer, obrigado; Vereador Rudinei
Brombilla; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro
Adams; questão de ordem Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; a gente sabe
que o plenário é soberano, tem o artigo 54 do regimento interno, que a comissão tem
sete dias para dar o parecer, eu também não acho justo alguns colegas vereadores
votarem esses dois projetos sendo que não tem conhecimento do teor do projeto;
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Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento verbal do
Vereador Gilnei Jarré sobre a apreciação ou não hoje dos projetos, Vereador Gilnei
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, da mesma forma eu entendo que tem
três projetos que então não tem condição de serem votados hoje, do Vereador Felipe
Sálvia um, da Vereadora Sandra Citolin, e um de crédito suplementar, que esses três
foram analisados às cinco horas da tarde, então esta tendo algum interesse nestes
projeto ai que estão colocando na ordem do dia hoje, esses também tem sete dias para
analisar, eu acredito que os que não fazem parte das comissões também não tem
condições de votar esses três projetos, obrigado; Presidente Vereador Leandro
Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, imprensa e publico em geral, realmente o Vereador Gilnei Jarré
tem razão quando diz que tem alguns interesses, interesses há em prol da comunidade,
os projetos que ali estão foram analisados pela Comissão de Justiça e Finanças e
foram analisados pela Comissão de Ordem Econômica e Social, e a Comissão de
Ordem Econômica e Social entendeu que esse projeto ao qual esta vinculado e não
esta indo a votação é que tem que se fazer uma melhor analise nos projetos para que
possa haver um consenso, então eu entendo que o interesse, sim colega; Vereador
Gilnei Jarré; vereador obrigado pelo aparte, só o que me preocupa vereador, vai que a
primeira dama precise urgentemente viajar, precise acompanhar o prefeito seja lá onde
for, e não tem diária, então essa que é minha preocupação, veio com regime de
urgência, vamos aprovar, vamos colocar em votação; Vereador Paulino de Moura;
obrigado vereador, ai é que esta o seu interesse, o senhor quer votar e nós
entendemos que não tem tanta urgência para se votar, e nós vamos analisar sim, peço
aos colegas vereadores que façam essa analise, primeiro vamos derrubar o pedido de
inclusão do Vereador Gilnei Jarré e daí vamos fazer um estudo para ver, e se a primeira
dama tiver que viajar, até agora todas as primeiras damas viajaram sem diária, viajaram
com recurso de seu próprio bolso, esse é um projeto que nós temos que discutir muito,
se realmente há a urgência e há interesse da sociedade que se tenha que criar um
gabinete para a primeira dama e dar diária, então eu peço aos colegas vereadores que
compreendam, o Vereador Gilnei Jarré quer que vote, porque ele quer realmente que a
coisa se tumultue, que a coisa venha para um debate onde nós entendemos que ainda
não é o momento, e não é o foco, eu, até na próxima segunda-feira, se não for retirado
esse projeto, eu vou debater ele, porque eu também sou contra, eu vou votar contra a
criação desse cargo, mas pode se haver outras alternativas como foi feito até agora,
por isso que eu digo a vossa excelência, não podemos personalizar os projetos que a
gente quer que vote e não quer que vote, então esse não esta apto a ser incluído na
ordem do dia, não estando apto nós não vamos votar, eu até pediria a vossa excelência
que retirasse o pedido de inclusão porque daí nós vamos estar fazendo o processo
legislativo funcionar, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo
vereador que queira discutir, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor
Presidente, vou atender o pedido do colega Vereador Paulino de Moura, já que ele
disse que é contra esse projeto e deveria ter sido estudado antes de ser mandado para
a câmara, que a nossa bancada aqui é favor desse projeto; Vereador Paulino de
Moura; eu sou contra, deixo registrado; Vereador Gilnei Jarré; então vamos analisar
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um pouquinho, vai que muda a nossa opinião, não é? Obrigado senhor vereador, esta
retirado o pedido; Presidente Vereador Leandro Adams; então tu retira o pedido?
Vereador Gilnei Jarré; retirado o pedido; Presidente Vereador Leandro Adams;
Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Jarré, colega, só para deixar
registrado, a bancada do PSDB é a favor da aprovação desse projeto? Presidente
Vereador Leandro Adams; fica retirado o pedido verbal do Vereador Gilnei Jarré,
Senhora Secretária, proceda a leitura dos requerimentos, com exceção dos
requerimentos de pesar; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 03
Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador
Felipe Sálvia – PDT; nº 11 Vereador Eugênio Grandó – PTB, Vereador Gilnei Jarré –
PSDB, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador
Paulino de Moura – PTB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Erlei Vieira – PSDB,
Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereadora Sandra
Citolin – PMDB; nº 12 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 13 Vereadora Sandra Citolin
– PMDB; nº 14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams;
esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino
de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, povo que nos dá a
honra na casa, agradecer ao Vereador Gilnei Jarré pela compreensão de fazer a
retirada, porque esse embate ele vai ser bem acalorado se ele vier a votação, que eu
entendo que não precisa se criar uma secretaria, ou um cargo para que a primeira
dama possa representar o município, pode se colocar ela como secretária de qualquer
secretaria que ela pode fazer o seu papel, pode ela de chefe de gabinete que ela pode
fazer o seu papel, pode, na lei pode sim fazer isso, o grau parentesco pode ser similar,
pode, a lei permite, é uma atribuição do prefeito fazer isso ou não, então por isso que
eu entendo que a vossa excelência teve uma compreensão muito positiva, Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, eu quero me pronunciar sobre a BR 386, a BR 386 é
hoje a BR Leonel de Moura Brizola, foi feito em 2007 uma lei onde transformou a 386
desde Canoas até Irai, BR Leonel de Moura Brizola, eu estou pedindo a UNIVIAS,
SULVIAS, COVIPLAN, DENIT que façam a mudança das placas indicativas dessa BR,
para que se passe a ser a BR Leonel de Moura Brizola, sim Vereador Gilnei Jarré;
Vereador Gilnei Jarré; só para mim entender, esta falando da BR inteira? Ou é só do
trevo? Vereador Paulino de Moura; toda a BR hoje, 386, é Rodovia Leonel de Moura
Brizola, então de Canoas até Irai ela esta hoje Leonel de Moura Brizola e não mais BR
386, então nós queremos, eu fiz um pedido, para que se fizesse a modificação das
placas ora indicativas, porque já esta desde 2007 e não esta se indicando que isso é
hoje uma rodovia Leonel de Moura Brizola, e eu quero dizer para os pedetistas que o
Leonel de Moura Brizola é Paulino de Moura, e Leonel de Moura Brizola é um líder de
todos os carazinhenses, de todo o Brasil, então por isso que eu estou me pronunciando
favorável, já tinha falado com o Espanhol para que isso viesse a acontecer, ponderei ao
Vereador Felipe Sálvia e até gerei descontentamento dentro do seu partido, mas tem
que entenderem que eu estou aqui para trabalhar em prol da sociedade, em prol do
povo, e se o Leonel de Moura Brizola é de Cruzinha, é de São Bento, é Carazinho, nós
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temos que lutar por isso, e eu entendo que nós vamos conseguir com a UNIVIAS, a
SULVIAS, a COVIPLAN e o DENIT, por exemplo a COVIPLAN, o trecho dela é de
Soledade a Sarandi, é só trocar as placas de Soledade a Sarandi, a UNIVIAS é de
Soledade a Lajeado, a SULVIAS é de Lajeado a Porto Alegre, então esse é um
requerimento ao qual ele esta partilhado em três, que eu fiz questão, quero que a
imprensa noticie porque para nós brasileiros, gaúchos, carazinhenses é um orgulho
termos, infelizmente depois de morto, o reconhecimento que o Leonel de Moura Brizola
trouxe, evolução, trouxe os CIEPs, trouxe muita coisa para o nosso Carazinho, então
por isso que eu fiz questão de fazer esse requerimento e também Senhor Presidente,
na ultima quinta-feira, o deputado Luis Carlos Busato, federal do PTB, de Canoas, nos
dá a noticia que a creche tão sonhada para o nosso município já foi incluída nas
despesas do governo federal, vai ser feito o levantamento da situação financeira do
município, já vai ser colocada a disponibilidade do município, via Caixa Econômica
Federal, novecentos e sessenta mil, duzentos e cinqüenta mil em equipamentos e um
ônibus, então, Carazinho, esse vereador, essa casa, porque quando eu estive em
Brasília, não estive sozinho, estive acompanhado do Vereador Felipe Sálvia e do
Vereador Rudi, mas eu fui lá representar o poder legislativo que votou a minha ida lá,
então estou muito feliz porque nós vamos ter a liberação dessa creche, também vamos
ter um recurso de cento e cinqüenta mil reais já liberados e mais cento e cinqüenta do
senador Zambiasi, então, as diárias que porventura algum de nós tenha tirado, já esta
ai o retorno, eu tenho que prestar essas contas para a população, para a comunidade,
para a imprensa escrita e falada e para os meus colegas vereadores, então estou feliz,
vai vir um oficio a essa casa dizendo que a creche esta liberada, obrigado; Presidente
Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem nessa noite de hoje,
falando um pouquinho a respeito de um requerimento que eu e o Vereador Eugênio
Grandó propusemos a todos os vereadores para com que assinassem, endereçado ao
presidente da ACIC, enfim, acho que deve ser a todas as entidades, mas
preferencialmente a ACIC, que por diversas vezes tem oportunizado à comunidade
carazinhense a vinda de algumas lideranças, de pessoas ilustres, importantes para o
nosso município, eu não sei se é casualidade, ou é por algum interesse que é sempre
na segunda-feira a noite, ou eles não querem a presença dos vereadores, ou nós
estamos solicitando com que altere isso, então agradeço ao vereador que assinou, e
que, realmente se eles tem interesse de que o poder legislativo se faça presente, que
alterem as datas, e não venham com justificativas que não existe, essas nós já estamos
cansados e a mesma coisa que também não adianta nós estarmos justificando coisas
que não tem justificativa, o porque nós não fomos lá, é obvio e cabível que nós estamos
aqui, pois não Vereador Alemão; Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte
colega, e até mais, eu acho que esta havendo uma ingerência de poder, eu tenho visto
matérias que não é atribuição da ACIC se envolver e esta se envolvendo, então eu
acho que nós temos também que fazer um ato, Senhor Presidente, de que eles possam
compreender que como sociedade constituída eles tem o dever e o direito de
assessorar a comunidade, mas eu acho que tem coisas que são do executivo e são do
legislativo, então nós não nos metemos na situação da classe empresarial, então eu
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também quero deixar esse desabafo, essa fala, para que também nós possamos
conversar cada um no seu poder, judiciário, executivo, legislativo, e associação
comercial, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; obrigado Vereador Alemão, até eu
entendo um pouquinho diferente, em função deles tomarem essas atitudes, a gente
entende que as entidades unidas tem bastante força, então nós temos que, felizmente,
até parabenizá-los na atitude que eles vem tomando, de algumas coisas que eles vem
buscando, tendo resultado positivo, mas normalmente, como eu já disse no
pronunciamento, onde nós fomos nos apresentar as entidades, que eles só lembram da
casa aqui quando a água bate no pescoço, nas hora de fazer uma emenda eles ligam
na hora da sessão, na hora de pedir alguma coisa para incluir algum papel que for, eles
ligam na hora da sessão, ai eles lembram que os vereadores existem, esse que é o
apelo que a gente esta fazendo, se é que eles entendem que realmente seja viável
essa nossa reivindicação, também fiz uma indicação em função de uma parada de
ônibus, acho que foi alterada de local, foi tirada ali da esquina do La Salle, na Avenida
Mauá e foi colocada na frente da secretaria de educação, algumas pessoas, usuários
que utilizam o ônibus, reclamaram que não tem movimento nenhum naquela quadra,
estou solicitando que ele retorne onde estava a parada, porque na frente tem uma
parada, então há movimento tanto de um lado como do outro, só por questão de
segurança para os usuários, muito obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador
Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, corajosos ai, saíram nesta noite chuvosa
para prestigiar os trabalhos desta casa, entrei com um requerimento, tem coisas que eu
não consigo entender, tem coisas que me motivaram a entrar na política, esse
requerimento que eu fiz hoje é uma das situações que me motivou entrar na vida
publica, só que eu espero não passar como os antecessores com boa vontade, com
trabalho, reivindicando, sem ver uma solução desde que eu me conheço por gente eu
escuto reclamação do pronto atendimento do hospital de caridade de Carazinho, não
adianta trazer médico recém formado de Passo Fundo, pagar por plantão para o
médico, ele pega o seu dinheirinho, bota no bolso e vai embora, sem comprometimento
nenhum com a sociedade, sem comprometimento nenhum com o hospital, esse final de
semana, duas vezes fui chamado no hospital de madrugada, uma pessoa estava seis
horas esperando atendimento, uma outra pessoa com choque, tomou medicamento e
deu um choque anafilático, a filha da pessoa por ser enfermeira, invadiu o hospital,
pegou a injeção e deu na pessoa, se não a pessoa tinha falecido, primeiro eles tinham
que ver os papeis que a prioridade deles é atender acidentado, que eu saiba a
prioridade em um hospital é atender doente, é salvar vidas, não se é acidentado, ou
não é acidentado, eu acho que a comissão de saúde dessa casa tem que acompanhar
os trabalhos do plantão do hospital, mas não ir lá de tarde, tomar um chimarrão, comer
uma pipoca, tem que ir de noite, quando o povo está lá, atirado e abandonado sem
nenhum representante para fazer a sua defesa, eu acho que todos os vereadores aqui,
infelizmente não é privilégio do Grandó, todos vocês já passaram pela situação das
pessoas irem ao hospital, pedir socorro, hoje a tarde conversava com o Vereador
Paulino de Moura, inclusive gente da família dele isso aconteceu, isso não é culpa
dessa ou daquela administração, da anterior, dessa e da que vai vir, a verdade é que
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nós temos que solucionar, o hospital para ser credenciado junto ao SUS ele é obrigado
pela legislação a manter um plantão se não ele perde o credenciamento do SUS, e
perde a filantropia, mas é que a gente tem que mexer nas feridas, a gente não pode ter
medo do diretor do hospital que é muito influente na cidade, que todo mundo conhece
ele, porque ele pode tirar voto, não gente, vamos esquecer os votos, os votos vão vir ao
natural, o meu voto, o do Alemão, do Jarré, do Rudi, do De Loreno, se a gente
trabalhar o voto vem, não vamos ter medo de algumas figuras poderosas, dita
poderosa, que botaram na nossa cabeça que é poderosa,que não é, se esta errado
vamos lá fiscalizar, eu faço um pedido, um apelo para a comissão de constituição e
justiça desta casa, que de uma atenção ao hospital, mas não ao hospital, ao povo que
precisa do hospital, vão lá verificar como esta a situação, não adianta nada fazer uma
emergência bonita, cheia de leito e não ter material humano, o que falta para o nosso
hospital é material humano, eu acho que tem que ter um medico contratado por um
regime celetista para ele ter um comprometimento, tanto com a instituição quanto com a
sociedade, eu deixo esse pedido para vocês, para todos nós, eu vou fazer minha parte,
gostaria que mais vereadores participassem dessa luta, um outro pedido que deixo para
o presidente, tive uma conversa há alguns dias atrás com ele, só que eu não vi a coisa
andar, eu acho que a bandeira do Erlei, a bandeira do Alemão, que são os dois mais
próximos dessa bandeira do crack, eu acho que era dessa casa pensar de nós
fazermos uma campanha institucional dos vereadores, material didático para nós
distribuirmos nas escolas, algum moletom, alguma camiseta, e nós fazermos um ato
enquanto vereadores, enquanto câmara, os dez vereadores juntos, vamos fazer uma
panfletagem na praça, vamos visitar escolas, vamos fazer alguma coisa, não quero me
meter na bendirá de um ou de outro, só que eu acho que esta na hora da casa dar uma
resposta para a sociedade, da casa mostrar que esta no combate contra o crack, não
só um ou dois vereadores, sem tirar o papel de nenhum deles que querem buscar
clinica, querem buscar fazenda, mas eu acho que a instituição câmara tem que se
posicionar nesse sentido, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não
havendo vereador que queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia;
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do
povo na noite de hoje, em especial seu Silveira, membro do diretório do meu partido,
PDT, eu me alegro Alemão, quando tu fala Leonel Brizola, e nós abrimos na ultima
sexta-feira as portas do PDT, como tu fala tão bem do Leonel Brizola, gostaria que tu
também ficasse a espreita, Senhores Vereadores, verdade o que diz o Vereador Gilnei
Jarré, que fala sobre a ACIC/CDL, sempre quando precisam dessa casa eles vem, eu
me recordo, quando presidente, Senhor Presidente, desta casa que nós demos dinheiro
para as câmaras, quando precisavam botar as câmaras para cuidar de seu comércio,
para não precisar contratar guarda, vigilante para cuidar de suas lojas, nós demos
dinheiro que é do povo, que podia dar para construir ruas e damos para os
comerciantes, ACIC/CDL, oitenta mil reais e hoje sai um evento que eu gostaria
também de assistir esse evento, eu vi esse evento, mas fazem num dia que sabem que
nós estamos trabalhando, que é dia de sessão, e a gente tem que pensar vereadores,
tem que pensar quando esse povo vir até essa câmara pedir para nós realmente ver se
da para ajudar, nós queremos ajudar, eu só sou contra gente, de botar uma câmara na
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frente de um bairro, tipo Floresta, Ouro Preto, bairro que é perigoso, tirar, botar uma
câmara numa rua onde assaltam, e botar no centro, eu tenho as minhas posições, e
sempre fui contra, mas no voto às vezes a gente vê que a maioria é favor e vota junto
com os colegas, tem um aparte; Vereador Gilnei Jarré; até para justificar vereador,
nós colaboramos com a comunidade, com as câmaras, espero ser atendido nesse
requerimento que fiz hoje, tomara que essas câmaras estejam funcionando, é para ato
de vandalismo, queira eu acreditar que as câmeras estão funcionando, que algumas
cidades nós já vimos que, na hora que precisa estava com problemas, tomara que as
nossas estejam e nós venhamos a saber quem esta fazendo esses atos de pichação na
nossa cidade, obrigado; Vereador Felipe Sálvia; verdade, Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, entrei também o ano passado com um projeto que foi aprovado
pela lei municipal 6822/2008, lei minha, essa lei autoriza a construir nos postos de
saúde dos bairros, uma avanço, para o pessoal quando vai consultar de manhã, eles
vão cedo, antes de abrir estão lá já, não fiquem no vento, no sol, na chuva, na poeira,
nas intempéries do tempo, e essa lei já é lei, nós aprovamos tantas leis aqui nessa
casa, mas nós temos que fiscalizar nossas leis, se realmente elas são cumpridas,
porque foi aprovado aqui, no tempo do Alexandre Goellner, o prefeito, agora no governo
do Aylton eu estou cobrando, tomara Deus que se faça, é uma lei que vem atender o
povo de nossa cidade, bem, também, já estou cansado de ver com relação a um posto,
que Vereador Adroaldo que estava aqui presente, não é vereador? Cansou e eu cansei
de reclamar, e o vereador é testemunha disso, quanto a um posto de escritório da
eletrocar no centro da cidade, hoje, cortam a luz de um coitadinho de um trabalhador,
tem que pagar um vale transporte para ir até ali a PÁTRIA, é longe gente, bota um
posto avançado aqui na Flores da Cunha, perto das paradas de ônibus, isso eu tenho
pedido, pedido, pedido, reiteirando um oficio que eu mandei, esse ano mesmo, para
que se faça esse escritório no centro, não é justo que as pessoas peçam, tenho
certeza, todos os vereadores, um escritório no centro da eletrocar, também eu gostaria
senhor presidente, de falar, que eu não vou voltar a essa tribuna mais hoje, sobre a
SOMAIC gente, a SOMAIC é uma creche que esta passando por dificuldades, foi
prometido para mim pelo prefeito Aylton Magalhães, para mim e para os diretores dessa
escola, para os professores, prometeu e depois disse que esqueceu, eu acho que eu
esqueci, que eu não prometi, não é para mim, é para as crianças, tem mais ou menos
umas vinte crianças da rede municipal lá, se fechar essa creche o município vai ter que
atender essas crianças, vai ter que ficar com essas crianças na rede municipal, então o
que custa dar uma mão, caiu uma parede lá, eles não tem como consertar, as crianças
estão andando em cima de tijolos, em cima de areia, em cima de cimento, eu não sei,
eu estou velho aqui gente, estou velho mas não estou cansado não, tem um vereador
aqui que já disse que a gente cansa, eu não estou cansado não, enquanto eu tiver
boca para falar e mão para bater nessa mesa, de cobrar, eu vou cobrar, não pode, não
pode, os mandatários do município, que foram eleitos prometendo, prometem,
prometem, mentem e não cumprem, prefeito recém entrou, primeira vez que estou
cobrando dele, eu sempre digo, deixe, o primeiro ano de qualquer prefeito é para ele
trabalhar, eu não cobro com veemência, mas ano que vem é outra coisa, é outra coisa,
ai eu vou cobrar com mais força, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro
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Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por
todos, moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor das
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de
Moura – PTB; nº 02 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 03 Vereador Rudinei Brombilla
– PP; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereadora Sandra Citolin –
PMDB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin –
PMDB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 Vereador Rudinei Brombilla –
PP; nº 10 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 11 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº
12 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 13 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 14 Vereador
Eugênio Grandó – PTB; nº 15 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 16 Vereador
Eugênio Grandó – PTB; nº 17 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 18 Vereador Gilnei
Jarré – PSDB; nº 19 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro
Adams; esta em discussão as moções, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio
Esteve; Senhor Presidente, secretária, colegas e povo que esta assistindo hoje a
câmara, entrei com uma moção parabenizando o Doutor Pedro Sant’Ana de Moraes,
secretário de saúde, porque faz uns seis meses mais ou menos, estávamos com
problema de plantão a tarde, então assim, vocês sabem que ficar sem plantão na
emergência é coisa complicada, o colega falou de dois atendimentos, se já tinha
plantão, imagina sem plantão, o problema que isso acarreta, então assim, houve um
entendimento, o corpo clinico não mostrou interesse, o hospital colocou inúmeras
publicações nos jornais, e o Dr. Pedro consegui contratar para a gente uma plantonista,
então a minha moção é nesse sentido, de agradecimento, realmente porque a
população esta carente de mais atendimento, e nós não podíamos ficar sem um
plantonista a tarde, também quero colocar , falar alguma coisa com relação ao que o
Vereador Felipe Sálvia falou da fiscalização, nós aprovamos aqui uma lei, uma lei que é
com relação a pornografia, a visualização de material pornográfico, então já foi
sancionada pelo prefeito, então nós gostaríamos que fosse cobrado que é onde eu
tenho passado, continua sendo mostrado, então nada contra a comercialização mas
sim contra a visualização, ainda mais que é pornografia infantil; 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, peço para a Senhora Secretária proceda a leitura do numero,
ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e finanças;
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente
Vereador Leandro Adams; questão de ordem vereador; Vereador Paulino de Moura;
eu gostaria de pedir ao plenário para que nós colocássemos em bloco os três projetos
que tem para ir a votação; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em votação o
pedido verbal do Vereador Paulino de Moura, não havendo vereador que queira
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários
que se manifestem, aprovado por todos, portanto proceda a leitura dos três projetos;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 032/09. Autor: Vereador Felipe
Sálvia. Ementa: Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer
e dá outras providências. Voto: O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada
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a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer
favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 066/09. Autor: Executivo Municipal.
Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009, no valor de
R$ 32.363,52. Voto: 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; Projeto de Lei nº 035/09. Autor: Vereadora Sandra Citolin.
Ementa: Cria o Programa Municipal de Prevenção contra o uso indevido de Drogas
lícitas e ilícitas, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS a ser implantado
no âmbito das instituições de ensino do Município de Carazinho. Voto: O presente
Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme o Jurídico da Casa, e nada a opor
quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à
tramitação da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os
pareceres da comissão de justiça e finanças dos três projetos, 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 nº 032/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia.
Ementa: Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e dá
outras providências. Voto: Tendo em vista o alcance social do referido projeto, o
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei
nº 066/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito
suplementar no orçamento de 2009, no valor de R$ 32.363,52. Voto: O presente projeto
de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 035/09. Autor:
Vereadora Sandra Citolin. Ementa: Cria o Programa Municipal de Prevenção contra o
uso indevido de Drogas lícitas e ilícitas, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e
AIDS a ser implantado no âmbito das instituições de ensino do Município de Carazinho.
Voto: Considerando que o avanço do consumo de drogas licítas ou ilícitas tem gerado
conseqüências sérias à saúde física e psicológica das crianças e adolescentes,
comprometendo famílias, jovens e a sociedade, o presente projeto de lei encontra-se
apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em
discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos três projetos,
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em
discussão os projetos com os pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia;
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, o projeto de minha
autoria aqui, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora do câncer,
eu fiz esse projeto gente, porque eu recentemente perdi uma irmã minha que tinha
câncer, a minha irmã sabia do que ela podia contar, porque ela tinha câncer, mas tem
muita gente que não sabe os direitos das pessoas portadoras do câncer, geralmente as
pessoas são pessoas pobres, trabalhadores, que vê pouca televisão, que assiste pouco
jornal, elas não sabem, tem câncer, mas não sabem dos direitos, vou falar rapidinho,
senhor presidente, tem direito a se aposentar por invalidez, um auxilio doença, isenção
de imposto de renda, isenção de ICMS na compra de veículos adaptados, isenção de
IPI na compra de veículos adaptados, isenção de IPVA, quitação de financiamento da
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casa própria, interessante, a minha irmã pode ocupar isso ai, quem esta pagando a
outra metade dela agora é o marido dela que ficou com a casa, saque do fundo de
garantia, saque do PIS/PASEP, beneficio de prestação continuada, cirurgia plástica de
reparação de mama, quitação do financiamento do imóvel junto a caixa econômica
federal, então são muitos direitos que tem a pessoa portadora de câncer, que isso não
vai custar nada gente, bota na internet na prefeitura, bota nos postos de saúde, avisa
os médicos que trabalham no município, e as pessoas, geralmente é um médico que
cuida, então as pessoas vão saber dos direitos que ela tem, com esse projeto
aprovado, então eu peço para os meus pares, os vereadores que me ajudem a aprovar
esse projeto na noite de hoje; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora
Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; o projeto, boa noite Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, publico que esta nos assistindo, projeto que dei entrada ele já
esta há bastante tempo sendo debatido com as escolas, com os professores, e com os
órgãos que realizam programas de prevenção ao uso de drogas, a AIDS e doenças
sexualmente transmissíveis, ele é um projeto que a comissão de justiça deu a
constitucionalidade de acordo com o parecer jurídico, devido a grande preocupação que
vem tendo esse assunto em todos os níveis, e na esfera do nosso município, num
crescente consumo as drogas, a AIDS, e outras doenças sexualmente transmissíveis,
sou professora há 31 anos, e há 31 anos eu vejo que a cada ano aumenta o consumo
de drogas, sempre trabalhei com jovens, com crianças e adolescentes, e a gente
percebe que é muito melhor, muito mais barato, de fácil alcance trabalhar a questão da
prevenção, a questão da auto-estima, a questão do conhecimento do que essas drogas
podem trazer, o Vereador Erlei Vieira, o Vereador Alemão, cada um busca dentro do
seu conhecimento e da sua vivencia, aquilo que vai ser útil e vai ser importante para a
comunidade, e eu, busco dentro da minha área de atuação, que é a educação, então os
programas que o município tem são programas excelentes, mas são programas, de
repente se a professora Vera não estiver em um programa, se o próprio Vereador Erlei
Vieira não estiver em um programa, se o Vereador Alemão, se a Iná não estiver em um
programa, o programa possa não existir, assim, criando a lei, o município, as escolas
municipais, estaduais e particulares terão que obrigatoriamente trabalhar a questão da
prevenção, hoje no jornal do almoço deu o exemplo de uma escola particular de Porto
Alegre, que trabalha na prevenção, com debate, sem despesa, sem custo, trazendo
uma melhor parceria entre os professores, e entre os alunos, acredito que todo
professor, com formação pedagógica poderá também atuar nesta questão, sendo
necessário apenas que o COMEN, quem o CONCED oriente e nos estimule a fazer
esse tipo de trabalho, passamos com nossos alunos quatro horas diárias, às vezes oito
horas diárias, se a escola for de dois turnos, nesse tempo podemos podemos muito
bem fazer esse trabalho, agradeço aos colegas vereadores, se aprovarem o projeto,
obrigada; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura;
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu tinha
prometido a mim mesmo que não ia me ater nesse projeto, o mérito dele nós não
vamos discutir, o mérito ele existe, tem necessidade, precisa, eu acho que temos que
começar nas pequenas ações, que elas se transformam em grandes, mas nós estamos
abrindo um grande precedente, primeiro eu vou pedir ao presidente dessa casa que a
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partir de manhã suspenda o convenio que nós temos com o IGAM, porque o IGAM esta
dando um parecer contrário a esse projeto, a Comissão de Justiça e Finanças com dois
membros esta dando favorável, e a jurídica da casa esta dando favorável, questionando
antes de iniciar a sessão, a nossa lei orgânica ela permite isso, nós interferirmos no
poder executivo, se nós criarmos como hábito fazer ações que é do executivo vai virar
um caos a nossa comunidade e a cidade de Carazinho, eu entendo que o poder
executivo é um poder de execução, o poder legislativo é um poder de legislação e
fiscalização, o poder judiciário é um poder de julgar as questões que são duvidas, então
nós estamos abrindo um precedente muito grande ao qual que vou usar deste
precedente, para que eu possa fazer algumas ações que durante esses treze, quatorze
anos eu não fiz porque eu entendia que o poder executivo tem que fazer a parte de
execução e o poder legislativo a parte de legislação e fiscalização, então eu vou votar
favorável, mas eu quero deixar bem claro, que o presidente desta casa, porque vai virar
norma, Vereador Gilnei Jarré nós termos o parecer do IGAM, e nós votarmos, fazermos
um parecer em separado em alguns projetos que nós entendemos que vai ser
importante para a sociedade, vai ser porque tem muitos projetos ai que não foram
aprovados, não foram a votação, porque o parecer dele é que havia ingerência de
função, ingerência de poder então eu entendo, que o mérito desse projeto é
maravilhoso, mas eu serei um que vou usar muito da nossa consultoria jurídica da casa,
para que eu possa elaborar alguns projetos, eu gostaria que esses pareceres fossem
baseados em cima da nossa lei orgânica, que essa brecha que foi achada para o
projeto da vereadora Sandra, tenha também, encontre também a ressonância
juntamente a consultoria jurídica dessa casa, sim Vereador Felipe Sálvia; Vereador
Felipe Sálvia; Vereador Paulino de Moura, excelente vereador que passa por esta
casa, dizer que vossa senhoria sabe que é mais importante a gente pegar um parecer
da área jurídica nossa, que pegar um parecer do IGAM, nós vereadores sofremos muito
com o IGAM, que projetos que eles dão como constitucionais em outras cidades que
eles atendem para Carazinho vem inconstitucional, eu sempre vou me basear sempre
no parecer da área jurídica desta casa, eu não confio no IGAM, se por mi fosse já teria
trocado esse órgão já, por outro órgão, porque eu não confio no IGAM; Vereador
Paulino de Moura; que bom ouvir de vossa excelência que tem seis mandatos nessa
casa, e nós sabemos o quanto vossa excelência sofreu num passado não tão distante
com projetos, mas eu quero deixar claro, que se há dois pesos e duas medidas, nós
temos que usá-las, todos nós, os dez vereadores, tem que usar, sim Vereador Gilnei
Jarré; Vereador Gilnei Jarré; obrigado colega, pelo aparte, só para justificar nosso
parecer, devido a vereadora ter ingressado com esse projeto há alguns meses atrás,
realmente o IGAM deu não como inconstitucional, ele deu como inviabilidade técnica, a
nossa jurídica da casa, consertou o projeto, tirou alguns artigos, algumas, seja lá,
proposições, verbos, enfim, mandamos novamente para o IGAM, e o IGAM não se
prestou nem a olhar o projeto, simplesmente mandou o mesmo parecer, então é
obrigado nós também dar o valor que é cabível a nossa jurídica da casa, que tem se
esforçado em todos os projetos, não só o da Vereadora Sandra Citolin, em todos os
projetos, e se nós pegarmos o parecer dela, realmente nós temos que dar os parabéns
para ela, não é uma folha, não é meia folha, que nem o IGAM vem dando, e que nem
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nós tínhamos no passado, nós fizemos parte do passado dessa casa, nós votamos
muitas vezes projetos que nem tinha parecer do IGAM e muito menos do jurídico da
casa, então eu acho que nós temos que valorizar muito o trabalho desenvolvido pela
nossa jurídica, realmente é um trabalho bem feito, e por diversas vezes ela tem nos
perguntado até em função de política e politicagem, que ela não quer entender dessa
forma, quer entender realmente de como deve ser colocado em prática os projetos,
então é só para justificar o nosso parecer, o Vereador Eugênio Grandó não assinou o
parecer porque não estava presente, somente por isso que estão indo duas assinaturas
no parecer, obrigado; Vereador Paulino de Moura; eu quero complementar e dizer que
a assessoria jurídica desta casa esta fazendo um bom trabalho, mais igual tem um
parecer do IGAM dizendo que é ingerência de poder até, ele esta no seu parecer que
é ingerência de poder, então se ele esta e ai a vossa excelência sabe que muitas vezes
eu vim nessa tribuna e também ponderei quanto à situação do IGAM, eu entendo
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, que o IGAM esta nos surrupiando o recurso
publico, porque ele não dá parecer conforme a nossa lei orgânica, conforme o nosso
regimento interno, a jurídica desta casa buscou e fundamentou em três, quatro folhas,
coisas verídicas, coisas reais, mas ai que eu quero dizer, hoje nós estamos deixando
de votar em cima de um parecer do IGAM, votando bem fundamentado em cima de um
parecer da jurídica desta casa, eu não estou questionando o parecer dela, estou
questionando que nós estamos votando contrário a um parecer que o IGAM, que é
pago por esta casa, é pago pelo povo, por vocês que estão ai, e não dá pareceres
confiáveis, confiáveis é uma palavra mais correta, já vou concluir, sim Vereadora
Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Paulino de Moura, se me permite
eu quero dizer assim, que realmente nós estávamos conversando anteriormente com o
Vereador Grandó, Vereador Elbio Esteve, o próprio Vereador Erlei Vieira, existem
programas do nosso município, no nosso estado e no país, e porque esses programas
não são regulamentados, não são regulamentados, não são solicitados, não dão
continuidade, não tem continuidade, porque depende da prioridade que cada político
que vem e vai tem a respeito do assunto, então se existir a lei em nosso município,
certamente as nossas crianças e os nossos jovens serão trabalhados amparados pelo
que diz o estatuto da criança e do adolescente, pelo que diz a legislação de diretrizes e
bases da educação, pelo que diz a nossa consciência como homens públicos, homens
e mulheres públicos, e o nosso trabalho como legisladores, então o IGAM ter dado num
primeiro e único parecer, dado como inviabilidade técnica, ele nem disse que era
inconstitucional, ele disse que era inviável, e conversando com um senhor também
anteriormente, o senhor me pediu, retira o projeto, faça projeto indicativo, fiquei tentada
a fazer, mas até agora já fiz uns quatro ou cinco projetos indicativos para o senhor
prefeito, e este especificamente é na minha área de atuação, eu tenho essa
experiência, eu tenho essa formação, também é na educação, então eu quero insistir
com o projeto, e se precisar conversar com o prefeito, como já conversei, já consultei
todos os órgãos envolvidos, o COMEN, secretária da Saúde, secretaria de educação,
então eu acho que é importante a gente manter um pouquinho a posição da gente, se
ele não for aprovado, paciência, mas se ele for aprovado pode ter certeza, Vereador
Paulino de Moura, o senhor estará cometendo não uma improbidade, o senhor estará
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cometendo uma coisa boa, porque as nossas crianças e jovens precisam em primeiro
lugar da prevenção, do nosso papel como legisladores, obrigando a escola a trabalhar
a prevenção; Vereador Paulino de Moura; eu agradeço e desculpa presidente passar
do horário, só para responder a Vereadora Sandra Citolin, dos quatro que ela mandou
como indicação, todos vão ser transformados em lei, porque o prefeito vai mandar para
casa como projeto de lei, eu vou votar favorável já tinha dito antes que votaria
favorável, mas como eu estou aqui para discutir, para levantar, para buscar tese, e ai
não tenho o conhecimento jurídico, mas tenho conhecimento de quatro mandatos, eu
preciso deixar claro que eu vou debater porque amanhã depois vão ter outros projetos e
eu gostaria que a vossa excelência, a Comissão de Justiça e Finanças, a consultoria
dessa casa, também se preocupasse com isso, é só isso que eu estou falando, não
estou falando mal do parecer, não estou, mas tem lá, bem claro o IGAM dizendo, é
ingerência de poder, se é ingerência de poder nós estamos fazendo a função de
executivo, e o prefeito vai fazer também a função de legislador, obrigado Senhor
Presidente, Senhores Vereadores; 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, quero
agradecer, em nome da presidência, a imprensa, as pessoas que não seguiram os
caminhos da índia e que seguiram os caminhos da casa do povo 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 15 de junho de 2009 às 18 horas e 45 minutos.

Vereador Leandro Adams
Presidente

Vereadora Sandra Citolin
Secretária
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