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Ata da Reunião Ordinária do dia 03 de agosto de 2009.............Ata 35 
 

 
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 03 de agosto de 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 a senhora 
secretaria para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Expediente 03 de Agosto de 2009. Of. do Gabinete do 
Senador Aloizio Mercadante, em resposta a OD 1.417/09. Of. das entidades de classe 
em resposta a OD 1.476/09. Of. 807/09 do Conselho Tutelar da Criança e do 
Adolescente, informando que a Coordenação do Conselho Tutelar passa a ser da Sra. 
Elisete Adiers. Of. 3946/09 do Ministério do Trabalho e Emprego, em resposta a OD 
1637/09. Projeto de lei n° 102/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009; Presidente Vereador 
Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e 
moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 1749/909/09, solicita a 
construção de redutor de velocidade na rua Ipanema e Rua Aparecida, bairro Operária, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1750/910/09, solicita ao executivo que determine ao 
setor competente para que faça a operação tapa buracos na rua Monte Alegre, próximo 
ao Silo do Chinês, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1751/911/09, solicita ao executivo 
que determine ao setor competente para que faça a restauração do meio fio na rua 
Carlos Gomes em frente ao nº 411, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1752/912/09, 
solicita ao executivo para que determine ao setor competente para que faça serviço de 
capina, limpeza e pintura do meio fio nas ruas Raymundo Kloeckner, Rufino Souza Leal 
e travessa Ijui no Bairro Sommer, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1753/913/09, o 
vereador abaixo assinado reitera ao executivo municipal a imediata limpeza do terreno 
junto à rua santa Terezinha, esquina com Castro Alves, próxima a Escola Paulo 
Frontim, bairro santo Antonio e também seja feita notificação ao proprietário para 
devidas providencias, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1754/914/09, solicita para o 
setor competente que realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na rua Padre Gusmão 
no bairro Hípica, os motoristas reclamam dos buracos e das péssimas condições da 
referida via, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1755/915/09, solicita para o setor 
competente que execute trabalhos de calçamento ou asfaltamento na rua Selbach no 
bairro cantares, pois se trata de um corredor de ônibus e beneficiaria muito a população 
que reside no referido bairro, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1756/916/09, solicita ao 
setor competente que realize a retirada de entulhos verdes depositados na rua barão de 
Antonina, na altura do nº 655, pois esta causando transtornos aos motoristas e 
moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB: 1757/917/09, solicita para o setor 
competente que execute trabalhos de reperfilagem asfáltica na rua Polidoro 
Albuquerque, trecho compreendido entre a escola CAIC e o bairro Floresta, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 1758/918/09, recolhimento de entulhos de construção, Vereador 
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Paulino de Moura – PTB; 1759/919/09, recolhimento de entulhos verdes, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1760/920/09, Solicita para o Executivo Municipal que 
determine a Secretaria de Obras que estude uma forma de remover a terra colocada na 
Avenida Pátria, com a Travessa Vitória no bairro Floresta com as chuvas ocorridas 
neste final de semana, conforme fotos em anexo e para que seja providenciado 
cascalhamento da mesma, possibilitando a carros e transeuntes ter acesso ao centro 
da cidade, Vereador Leandro Adams – PT; 1761/921/09, Solicita para o Executivo 
Municipal que determine a Secretaria de Obras que viabilize com urgência a remoção 
de um quebra molas de terra na rua Travessa Vitória Bairro Floresta, conforme fotos em 
anexo, o mesmo faz com que as águas da chuva e lama invadam os terrenos e casas 
próximo do mesmo. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 
1762/922/09, solicita ao executivo que determine ao setor competente a colocação de 
sinalização na rua Cipriano Rua da Luz esquina com rua 14 de julho, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1763/923/09, para que determine a secretaria de obras que seja feito o 
cascalhamento e patrolamento das ruas Julio de Castilhos e Tapera, no bairro FEY, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1764/924/09, para que determine a secretaria de 
obras que seja refeito o calçamento ou que seja feita operação tapa buracos na rua 
Antonio José Barlete, no bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
1765/925/09, para que determine a secretaria de obras que seja feito o cascalhamento 
e patrolamento da rua minuano, no bairro Santa Terezinha, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1766/926/09, para que determine a secretaria de obras que seja feito o 
cascalhamento e patrolamento da rua Julio Rosa Teixeira, no bairro Santa Terezinha, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 1767/927/09, para que determine a secretaria de 
obras que seja feito o cascalhamento e patrolamento da rua Pedro João da Silva, bairro 
Santa Terezinha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1768/928/09, para que determine 
a secretaria de obras que seja feito o cascalhamento e patrolamento da rua Bororós, no 
bairro Santa Terezinha, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1769/929/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente trabalhos de reperfilagem 
asfáltica em toda a extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro Princesa. 
Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1770/930/09, Solicita ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalhos de recolhimento de 
entulhos verdes na Avenida Pátria ao lado do nº. 1351, localizada no Bairro 
Sommer/Dileta. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1771/931/09, Solicitando com urgência ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua Senador Salgado Filho, 
localizada no Bairro Conceição / São Jorge. Solicitação dos motoristas , Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1772/932/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine 
ao setor competente estudos no sentido de encaminhar a esta Casa um Projeto de Lei 
que isente do pagamento do IPTU o proprietário do imóvel residencial que seja portador 
ou responsável legal por alguém diagnosticado como portador de Câncer, HIV, Mal de 
Parkinson, Doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 1773/933/09, solicitando que seja providenciado com a maior brevidade 
possível a realização de uma operação tapa buracos na avenida Flores da Cunha, 
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trechos entre o Economia da Borguetti até a empresa Serrana, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1774/934/09, solicitando que seja providenciado com a maior brevidade possível 
a realização de melhorias no calçamento da rua Tupiniquins, bairro Conceição, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1775/935/09, solicitando que seja providenciado com a 
maior brevidade possível à sinalização dos buracos abertos na rua Venâncio Aires, 
próximo a esquina com a Carlos Barbosa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1776/936/09, 
Solicitando ao setor competente que realize serviços de melhoria no acesso ao 
pontilhão da Rua Xavantes, no bairro Conceição, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1777/937/09, solicitando ao setor competente que seja efetuado melhorias no 
calçamento da rua Ivalino Brum, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1778/938/09, 
Solicitando a Secretaria de Obras, que efetue vistoria para verificar a vala existente no 
final da rua João Eduardo Kraemer, no bairro Sommer, que foi fechada, sendo que a 
mesma é saída de escoamento de esgoto, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1779/939/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que efetue o recolhimento de entulhos 
na rua João Eduardo Kraemer, em frente ao numero 414, no bairro Sommer, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; requerimentos: 1780/352/09, ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal JOSÉ SARNEY, manifestando em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho o apoio desta Casa Legislativa a APROVAÇÃO da proposta 
(PLS 330/09) de autoria do Senador ROMERO JUCÁ a qual prevê que os bens 
apreendidos pelos órgãos federais de segurança pública, entre eles a RECEITA 
FEDERAL, sejam estas repassadas aos Conselhos Municipais, Estaduais, Nacionais, 
aos Conselhos Tutelares e aos Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente, 
conforme anexo. JUSTIFICATIVA: A proposta do Senador ROMERO JUCÁ visa 
oferecer melhores condições de trabalhos aos Conselhos quer sejam Municipais ou 
Estaduais, ainda Conselhos Tutelares e Conselho dos Direitos da Criança e 
Adolescente que dispõem de poucos recursos (repasses) para desempenharem suas 
atribuições e tarefas para os quais foram instituídos, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1781/353/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Presidente da Mesa Diretora 
desta Casa Legislativa Senhor Leandro Adams, solicitando que seja feita uma rampa na 
porta de entrada do Plenário para portadores de necessidades especiais, terem o 
acesso facilitado às sessões o que lhes é garantido pela lei de acessibilidade, 
colocando a Câmara Municipal de Carazinho dentro das normas de acessibilidade. 
Pedimos a mesa diretora uma atenção especial, pois o poder legislativo é uma casa  de 
leis, assim sendo devemos cumpri-las e dar o exemplo, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1782/354/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - 
ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO sugerindo que estude a 
viabilidade de que seja feita a substituição dos fios de energia nos postes de iluminação 
publica localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, quadra onde localiza-se à 
Empresa ALISUL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, tendo em vista que os mencionados 
fios apresentam um aspecto muito feio com aspectos de poluição e sabedores que 
somos que esta administração preza pela limpeza, pintura e beleza da cidade é que 
sugerimos tal troca na rede  elétrica naquelas imediações, Vereador Paulino de Moura – 
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PTB; 1783/355/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. 
- ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja 
providenciada a substituição das lâmpadas no poste de iluminação pública do canteiro 
central, localizado na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à Empresa CAVOL 
PNEUS, eis que a mesma apresenta defeito estando às escuras, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 1784/356/09, oficiado aos familiares votos de condolências em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor JOÃO 
MAXIMILIANO BATISTELA, ex Vereador desta Casa na 1ª e 2ª Legislatura. Ainda 
elegeu-se na vizinha cidade de Tapera, sendo por três vezes eleito Vereador e três 
mandatos como Prefeito Municipal. Este atuante político carazinhense veio a falecer no 
último dia 30 de julho aos 93 anos de idade, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1785/357/09, Solicita envio de oficio aos familiares do Sr. ALECIO JORGE KEMPF, 
com os mais sinceros votos de pesar por seu falecimento ocorrido no último dia 02 de 
agosto, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1786/358/09, Solicita envio de oficio aos 
familiares da Sra. SANDRA MAGALE RHODEN, com os mais sinceros votos de pesar 
por seu falecimento ocorrido no último dia 28 de julho, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1787/359/09, Solicitam o envio de oficio aos familiares do Sr. ANTONIO MILTON 
LOUREIRO DE MELLO, com os mais sinceros votos de pesar por seu falecimento 
ocorrido no último dia 02 de agosto, todos os vereadores; 1788/360/09, Os Vereadores 
abaixo subscritos solicitam que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, 
que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Chefe da Polícia Civil do 
Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. João Paulo Martins, manifestando completo apoio 
à carta com reivindicações e anseios da comunidade local, onde as entidades de classe 
de Carazinho ACIC – Associação Comercial e Industrial, CDL – Câmara de Dirigentes 
Lojistas, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato Rural, OAB/RS Subseção 
Carazinho, SINDICAR – Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, Prefeitura 
Municipal de Carazinho, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, 
manifestar o seu especial agradecimento pela entrega da caminhoneta, preto e branca, 
assim como coletes e equipamentos de informática destinados recentemente à Polícia 
Civil de nossa comunidade e região. Ao ensejo, apoiamos as novas reivindicações 
solicitadas a Vossa Excelência, que muito contribuirão de forma especial para a 
preservação da Ordem Pública e bem-estar dos cidadãos deste Município, conforme se 
seguem:I – Aumento do efetivo de nossa Polícia Civil, em número compatível com as 
necessidades, face curso em andamento na Acadepol;II – Construção do 3º piso onde 
atualmente estão instaladas a Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento, a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente e Posto Policial da 
Mulher, na Avenida Flores da Cunha, 532, custo que se resume no erguimento das 
quatro paredes, recolocação da estrutura da cobertura hoje existente e divisórias, o que 
possibilitará a instalação da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente em local 
apropriado, bem como futuramente a instalação da Delegacia de Polícia da Mulher, 
reunindo, assim, todas as delegacias operacionais em um mesmo local;III – 
Transformação do Posto Policial em Delegacia da Mulher, com lotação de uma 
Delegada de Polícia e agentes;IV – Viatura nova e discreta para a Delegacia de Polícia 
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de Pronto Atendimento, bem como uma caminhoneta nova e discreta, 4x4, para lotação 
na Delegacia de Polícia Regional. Na certeza de que Vossa Excelência dispensará a 
devida atenção ao acima exposto e tomará as providências necessárias para que os 
pleitos de nossa comunidade tenham êxito, firmamo-nos com nossos protestos de 
elevada e estima consideração, todos os vereadores; moções: 1789/321/09, ofício ao 
Senhor LUIZ FERNANDO PINTO DE AZEVEDO, Delegado Regional de Polícia 
enviando em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS 
pela recente inauguração das novas instalações da DELEGACIA REGIONAL DE 
POLICIA, transcorrida no último dia 29 de julho. PARABÉNS as Autoridades Militares 
pela conquista de que esta importante Delegacia voltasse a funcionar em Carazinho, 
pois com o esforço de todos conseguimos conquistar aquilo que foi reivindicado que era 
a permanência desta em nosso Município, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1790/322/09; O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
professor NERI ALDOIR NEITZE, pelo trabalho desenvolvido junto a ULBRA-Carazinho 
na Coordenação no Curso de Sistemas de Informação, com 2.500 aulas vídeo aulas 
gravadas na internet gratuitamente e ultrapassando mais de dois milhões de acessos. 
Idéia que ultrapassou as paredes da universidade assim, pessoas do país inteiro podem 
ter acesso as aulas na internet, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1791/323/09, 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 nova sede da Delegacia Regional de Polícia da 28ª região, na pessoa do 
senhor delegado  Regional  Luiz Fernando Pinto de Azevedo;  que foi reinaugurada na 
tarde da última sexta feira, dia 31 de agosto. Acrescentando e muito para o município, a 
nova sede da Policia Regional propiciará um conforto maior para todos os funcionários 
e também aos que buscam os serviços prestados pela mesma, que englobam toda a 
região, além de enriquecer a infra-estrutura de nossa cidade. Receba novamente os 
mais sinceros votos de sucesso da parte deste vereador que deseja que esta nova sede 
possa continuar a desenvolver os excelentes serviços prestados, contando sempre com 
o apoio de nossa comunidade por  uma Carazinho melhor para todos, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1792/324/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a  Câmara de Vereadores de Não-Me-
Toque, na pessoa dos Srs. Vereadores Maiquel Delano Silva e José Aloísio de Souza,  
pela autoria da proposição da homenagem de entrega do Título de Cidadão Honorário 
de Não-Me-Toque, ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Osvaldo Biolchi – 
PMDB/RS no dia 31 de julho de 2009.  Nossos parabéns pela homenagem feita ao 
nobre parlamentar. Sendo o reconhecimento a quem dinamiza, impulsiona o 
desenvolvimento, nacional, regional, local. E à sua competência, habilidade política e, 
principalmente, a ética que imprime às suas ações em prol a saúde, ao crédito 
educativo e a Lei de Recuperação das empresas, onde pretende realizar algumas 
modificações visando beneficiar principalmente as micro e pequenas, submetendo à 
recuperação dos créditos tributários, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1793/325/09, A 
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Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de 
Carazinho parabenizando o Secretário de Estado da Justiça e da Segurança, na pessoa 
do Sr. Edson de Oliveira Goulart, e o Chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na 
pessoa do Sr. João Paulo Martins, pela solenidade de reinauguração da 28ª Delegacia 
de Polícia Regional localizada no município de Carazinho, realizada no dia 31 de julho 
de 2009. Nossos parabéns a todos os envolvidos que lutaram para que a instituição 
voltasse a funcionar no município proporcionando aos funcionários um melhor acesso, 
em um amplo espaço para a realização dos atendimentos junto à comunidade local e 
regional, não só em obras, mas com equipamentos e destinação de viaturas, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1794/326/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a Administração do 
Presídio Estadual de Carazinho – PECAR, na pessoa do Senhor Diretor Luiz Godinho e 
ao Conselho da Comunidade na pessoa do Senhor Presidente Giovani Farias, pela 
cerimônia de inauguração do Albergue do Presídio Estadual de Carazinho realizada no 
dia 29 de julho de 2009. O novo prédio construído junto ao Presídio, constitui numa 
construção com 300 m², com capacidade para abrigar 64 apenados dos regimes semi-
aberto e aberto. Nossos parabéns, pelo empenho, esforço e união demonstrada da 
administração, das entidades e da comunidade local para que esta obra acontecesse. E 
assim, permitindo as melhorias das instalações e após de concluída a construção, 
começamos a ter uma nova visão do sistema prisional gaúcho, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 1795/327/09, Solicita envio de oficio a Direção Técnica do Hospital de 
Caridade na pessoa do Dr. WERNER SCHWAMBACH, médico responsável pela equipe 
de Controle de Infecção Hospitalar pela rapidez e eficiência nas medidas preventivas 
adotadas no controle de propagação do vírus H1N1 em nosso município, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1796/328/09, Solicita envio de oficio ao Governo do Estado do 
RS, parabenizando pela iniciativa da Governadora Yeda Crusius de contratar 
ambulâncias que atuarão como reforço ao enfrentamento da pandemia de Gripe A no 
RS, em caráter emergencial por 120 dias, Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; quero registrar a chegada nesse momento do fax convite 
enviado pelo carazinhense, Ronaldo Nogueira, presidente, diretor presidente do 
SINE/FGTAS, e solicito a Senhora Secretária que leia o convite na integra; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; o governo do estado do Rio Grande do Sul, através da 
secretaria da justiça e do desenvolvimento social e da fundação gaúcha do trabalho e 
ação social, têm a honra de convidar Vossa Senhoria para o “Lançamento do programa 
Emprega – RS”, dia 07 de agosto de 2009, às 11 horas, no auditório do Forte Apache – 
Ministério Público, Praça Marechal Deodoro, 110 – Centro – Porto Alegre; 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 Senhora Secretária para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos, questão de ordem Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; fazer 
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um requerimento verbal para que seja colocado votação em bloco requerimentos e 
moções; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Rudinei Brombilla, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime; senhora secretaria proceda a leitura do numero e 
autor dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 03 Vereador 
Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 09 todos os 
vereadores; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do número 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 
Estevão De Loreno – PP; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 05 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 08 Vereador Elbio Esteve – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; estão 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; Vereador Paulino de Moura; justificativa de 
voto Senhor Presidente, eu só gostaria, até porque na usei da tribuna, justificar um 
requerimento de minha autoria, do poder legislativo de Carazinho, foi feito também em 
nome dos dez, mas eu recebi o telefonema quando o senhor João Maximiliano 
Batistela, ex-vereador desta casa, veio a falecer no município de Tapera e prefeito lá 
por três oportunidades, então eu gostaria de deixar registrado esse meu voto, e também 
de um projeto, um PL 230/09 de autoria do senador Roméro Juca, o qual prevê que 
aquelas apreensões da policia federal, brinquedos, o que puder ser utilizado que seja 
dado aos conselhos tutelares dos municípios, então seria essa a justificativa, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; será registrado vereador, projetos, peço a 
Senhora Secretária que proceda a leitura do numero, emenda e autor dos projetos, bem 
como o parecer da comissão de justiça e finanças; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 102/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura 
de crédito suplementar no orçamento de 2009. 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 095/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Especial e 
Suplementar no Orçamento de 2009. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, 
conforme parecer do IGAM e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro, porém sugere-se que seja retirada a expressão “e suplementar” por estar 
repetida. Portanto, exaramos parecer favorável a tramitação da matéria. Projeto de Lei 
nº 046/09. Autor: Eugênio Grandó. Ementa: Institui o “Dia do Cliente” no calendário 
oficial do município. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer 
do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
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Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos 
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 secretaria que proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
102/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar 
no Orçamento de 2009. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 095/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Especial e Suplementar no Orçamento de 2009.O presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 046/09. Autor: 
Vereador Eugenio Grandó. Ementa: Institui o “Dia do Cliente no calendário oficial do 
município”.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 dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, estão em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, jornal Diário da Manhã, 
Radio Gazeta, radio Comunitária através do Tio Pisca, eu aqui não vou jogar para a 
torcida, mas eu preciso fazer um reparo aqui, que no inicio do mandato, até a pedido 
meu para minha assessora, foi pedido para tirar alguns recursos para fazer algumas 
emendas para algumas instituições, e esse vereador, ele tirou o recurso da publicidade 
e tem algumas situações institucionais que precisam de recursos para publicidade, 
então o prefeito Aylton esta mandando para essa casa e eu quero dizer assim de 
publico que a Comissão de Justiça e Finanças ela fez esse parecer tão imediato chegou 
o projeto no dia de hoje, e ela já deu o parecer e já esta indo a votação, eu estou 
justificando porque eu sei que a imprensa ela tem um papel fundamental na divulgação 
do nosso trabalho, e nós aqui no poder legislativo estamos repassando recurso para a 
imprensa para que ela possa divulgar nossas ações, como vereador, o prefeito também 
tem essa mesma liberdade, essa mesma ação, então eu tenho convicção que vai ser 
votado por unanimidade esse projeto porque ele é de interesse da sociedade, ele é de 
interesse da população, e do meu próprio município,  e eu tenho certeza que outros 
vereadores também estão com esse sentimento, não é Vereador Felipe Sálvia, porque 
nós pegamos isso e tiramos, é verdade, nós tiramos recurso e engessamos a 
administração, mas não foi por maldade, não foi por sacanagem, hoje a gente esta 
reparando sem ninguém forçar, o próprio prefeito esta mandando o projeto para a 
câmara e eu tenho certeza que ele vai atender a todas as empresas que trabalham com 
publicidade, trabalham com jornalismo, trabalham muito sério no nosso município, então 
eu acho e tenho a certeza que esse projeto vai ser votado por unanimidade; 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 registrar e agradecer mais uma vez a 
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imprensa que agora nesse período da gripe vai nos ajudar muito, levando para a 
comunidade o que foi tratado em nossas sessões enquanto forem a portas fechadas, 
então pedimos um esforço especial da imprensa, que leve todos os atos desta casa 
para a comunidade; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, questão de ordem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; fazer uma solicitação a mesa e gostaria que o senhor coloque 
em apreciação dos nobres colegas, para que se faça uma campanha, principalmente 
tentando orientar nas escolas que daqui 15 dias estará começando as aulas, acredito 
que todas as escolas vão passar por dificuldades até de confeccionar algum 
informativo, e a câmara com certeza tem essa disponibilidade e mais agilidade nesse 
sentido, para que ajude na prevenção desse vírus, da mesma forma que nós fizemos 
contra a drogadição; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; 
Vereador Erlei Vieira; já falando da campanha do Vereador Jarré eu queria aproveitar 
que sexta-feira eu fui ao hospital levar minha mãe e foram aprovados dois médicos para 
ter na emergência só da gripe suína, que eu sei, não sei se é isso Dr. Elbio, tem que ter 
uma pessoa lá atendendo, as pessoas que tem gripe vão direto, que era para estar 
aberta a porta da antiga emergência, e não esta acontecendo isso, porque assim, tu 
chega lá, tu tem que passar pelo plantão, onde que estão todas as pessoas lá com 
mascara, então talvez você nem tenha gripe, você pode pegar, as vezes você chega 
meio gripado e tu pega mais fácil, então não esta acontecendo isso ai, eu sei que esta 
passando pelo plantão, para depois ir para lá e os médicos estão atendendo lá dentro, 
isso que eu quero comentar, e o acerto foi o medico estar atendendo lá 24 horas, só 
isso, não passar pelo plantão; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor 
Presidente, até na sugestão do Vereador Gilnei Jarré, que se procure o secretario de 
educação do município e possa se elaborar esse informativo de saúde, esse informativo 
onde nós possamos pagar isso, legalmente nós possamos pagar e fazer todas as 
orientações medicas, até nós temos aqui o Dr. Elbio que é medico, que poderá nos 
ajudar, relacionado ao Vereador Erlei Vieira, me preocupou o que ele traz a tona, e ai 
eu pediria que a comissão de saúde desta casa se manifestasse, porque se foi 
aprovado um objetivo, esse objetivo não esta sendo atendido, alguma coisa esta 
acontecendo, então tem que ver de que é a culpabilidade, ou é da secretaria de saúde, 
que não é, já liguei para o Dr. Pedro, ou é do hospital, nós temos que ter lá um plantão 
24 horas de atendimento, e não um plantão de internamento, porque o que esta 
acontecendo pelo que o Vereador Erlei Vieira fala, esta indo um atendimento no plantão 
do hospital, atende, faz o raio X, faz tudo, e manda para internar lá naquela ala que é 
daquelas pessoas que tem a gripe suína,  então a sugestão que eu faço é que  primeiro 
a comissão de saúde dessa casa se manifeste, vá lá ver se o que esta acontecendo é 
verdadeiro, e depois os dez vereadores que foram os que aprovaram, porque igual 
fizeram um requerimento, mas é autonomia do prefeito, porque ele retirou os projetos, 
eu já cobrei do prefeito Aylton, ele disse que era para tirar a limpo o que estava 
acontecendo, se é verdadeiro isso, não pode, é desvio de finalidade, e eu não quero 
crer que o que estão dizendo que alguns médicos vão usar alguém como laranja para 
receber partilhados esses recursos, eu não quero crer que isso seja verdadeiro, eu 
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coloco isso a apreciação da comissão de saúde desta casa; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereador Paulino de Moura, e os demais vereadores, quero dizer que foi do 
conhecimento da comissão de saúde hoje a tarde a partir do meio dia, esse fato, 
realmente nós verificamos, a comissão verificou todas as sistemáticas de internações 
que estavam havendo, a questão dos remédios, a questão dos aparelhos, a questão da 
melhora das doenças e não tínhamos conhecimento, assim que tomamos 
conhecimento, nós estamos já com uma ata de verificação, do que foi colocado, e 
estaremos fazendo então a verificação em loco no hospital, vendo como esta o caso da 
contratação dos profissionais, realmente o que o Vereador Erlei Vieira nos coloca, e o 
que os senhores colocaram como preocupação, é realmente uma preocupação que 
deve ser verificada; Vereador Elbio Esteve; só para esclarecimento, sexta-feira eu 
procurei o Dr. Paulo Catapan que é o diretor técnico, o Dr. Werner, porque assim, logo 
que nós aprovamos foi indicado uma contratação de dois médicos, muito bem, o Dr. 
Pedro, até onde eu sei, palavras do diretor do hospital, Sr. Hélio, entregou para o Helio, 
porque o Dr. Pedro não conseguia contratar médico, não tinha como conseguir quem 
fosse atuar no ambulatório que até então nós tínhamos aprovado, nós aprovamos a 
criação de um ambulatório para tratar as pessoas suspeitas da gripe, que é onde 
seriam fornecidos remédios para aqueles que estariam doentes, o que aconteceu que 
continuou a mesma sistemática,  não houve mudança,  abriu-se um posto onde vai se 
atender os pacientes internados, como o Vereador Paulino de Moura falou, e o 
ambulatório em si não, a gente continua triando na emergência do hospital, o médico já 
recebe, então no caso, o paciente diagnosticado com a gripe vai só fazer o tratamento, 
bom, então assim, eu me retirei, o Sr. Hélio tinha me convidado para participar, eu tinha 
dado o nome porque achei que nós íamos participar de um rodízio, uma escala, cada 
um ficaria uma hora atendendo, ou duas horas, então assim, eu vou tirar meu nome, 
não faço parte, fui questionado por outros colegas também, porque eu não concordava, 
por isso não fiz,  porque não concordava, não foi isso que a gente tinha acordado, então 
fica até ruim para mim porque eu sou médico, colega deles, mas eu não acho certo 
mesmo; Vereadora Sandra Citolin; é, a contratação que veio no projeto, eram dois 
médicos com contrato de 30 horas, então realmente o cumprimento dessas horas tem 
que ser efetivo; Vereador Eugênio Grandó; questão de ordem, tem uma questão que 
não esta bem compreendida, até para o pessoal da imprensa entender, em resumo, 
não se achou médicos para contratar, o recurso que foi aprovado para essa equipe que 
deveria estar funcionando no ambulatório do município, a idéia era ratear esse valor 
entre os médicos,  entre os próprios médicos que já estão trabalhando, quer dizer, nós 
não vamos ter equipe nova nenhuma, nós vamos pegar aquele recurso, o medico vai 
passar a ganhar mais e não vai resolver nada, um pedido especial que eu deixo para a 
comissão de saúde da casa que não espere, que de pronto, no máximo amanhã de 
manhã vocês se desloquem até o hospital, colham as informações e quero me colocar a 
disposição dos dez vereadores se for preciso entrar com uma ação civil publica, não 
contra o município porque acho que a questão não é contra o município, mas contra o 
próprio hospital para montar uma melhor estrutura para tratar a questão da gripe, eu me 
coloco a disposição, eu acho que em primeiro lugar o tratamento, eu não sou medico, 
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mas por tudo que a gente esta vendo, as pessoas estão sendo tratadas primeiro num 
container, porque a recomendação não é nem entrar dentro dos hospitais, aqui em 
Carazinho as pessoas estão sendo tratadas todas juntas, todas no plantão por 
enquanto, e depois encaminhadas, mas daí já contaminou não é gente, então acho que 
tem que ter um pouco mais de seriedade, um pouquinho mais de visão  e um poço mais 
de coragem, como teve Passo Fundo para quebrar o protocolo, para distribuir maior 
numero de remédios e tomar as atitudes de isolamento das pessoas, então eu acho que 
a comissão de saúde tem que agir, e assim me coloco, no nome dos dez colegas, a 
disposição para tomar uma atitude jurídica se for o caso, obrigado; Vereador Paulino 
de Moura; até Senhor Presidente, até para contribuir, num telefonema que fiz na sala 
do Vereador Gilnei Jarré, ao prefeito municipal e cobrei dele o que estaria acontecendo, 
ele mandou fazer toda a averiguação que tiver que se fazer, vossa excelência estava 
junto, onde o município de Carazinho não compactua com isso, se isso estiver 
acontecendo é gravíssimo, e se esta acontecendo esta ai com mais de cinco mortes e a 
gente não tem mais a quem recorrer, então que seja feito não uma acusação leviana, 
contra o corpo clinico, contra médicos, mas que se apure a veracidade dessa situação 
porque ela é muito complicada e muito grave, então eu também faço um apelo a 
comissão de saúde dessa casa, o Elbio que é uma pessoa experiente, tem um 
conhecimento vasto na área de medicina, o Erlei que esta dentro do hospital, 
trabalhando muito bem lá dentro, a Vereadora Sandra Citolin que tem uma postura 
sempre firme em cima dessa situação, que se vá a fundo e veja realmente o que esta 
acontecendo, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; eu queria fazer um pedido ao Vereador 
Rudi e ao Vereador De Loreno, eu estive lá no postão da São Bento esses dias, de 
noite, que uma comadre minha estava com gripe, eu cheguei lá e tinha uma pessoa lá 
com todos os sintomas da gripe, e não tinha nenhum carro porque o plantão estava 
numa correria, então assim, se vocês pudessem deixar um carro de noite lá, por 
enquanto, até passar esse fervo que esta, a disposição lá, porque a pessoa estava com 
os sintomas, estava lá um monte de gente junto ali, até esperar a ambulância ela ficou 
quase meia hora lá, então seria bom deixar um carro a disposição lá, até passar isso; 
Presidente Vereador Leandro Adams; quero registrar Vereador Gilnei Jarré que o 
material, esse folheto explicativo sobre a gripe, devemos registrar aqui o nosso 
agradecimento a assessora Débora, da imprensa, esse material já esta pronto, amanhã 
de manhã estará na casa, até gostaria que os dez vereadores ajudassem a contribuir, 
ver se esta bom aquele material,  e a partir de amanhã mesmo, quarta-feira já podemos 
distribuir o material, e quanto ao problema no hospital tenho certeza que a comissão de 
saúde, Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; gostaria de fazer uma moção 
verbal aos colegas que trabalham  nos ESFs, que eles estão muito empenhados, tem 
que se louvar que eles estão trabalhando, estão procurando, fazendo busca ativa 
realmente, como a gente diz em epidemiologia, dar os parabéns para eles,  então a 
gente precisa, eu sempre entendia, que nós tínhamos que montar um ambulatório de 
gripe, e que fosse triado pelos ESFs, que caíssem no ambulatório, assim que eu achei, 
e aquele ambulatório que iria definir, vai internar, ou vai para casa, ou vai receber 
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Tamiflu ou não vai receber, era minha visão como também é da CCH do hospital, como 
era a nossa, acho que todo mundo entendeu dessa forma; Vereadora Sandra Citolin; 
me permite senhor presidente, eu quero fazer um convite ao líder do governo, Vereador 
Rudi, para que nos acompanhe a essa verificação, porque o município, a gente sabe do 
empenho, de pronto empenho, e também a toda equipe técnica que esta voltada para 
essa epidemia, então nós queremos que não haja mal entendido, que as coisas fiquem 
bem claras, e estamos estendendo o convite então ao Vereador Rudi para nos 
acompanhar; Presidente Vereador Leandro Adams; mais uma vez quero registrar o 
alto nível das discussões desse plenário, com uma questão tão grave como essa do 
problema do vírus da gripe, 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 10 de agosto de 2009 às 16 horas.  
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