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Ata da Reunião Ordinária do dia 13 de julho de 2009.............Ata 32 
 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quórum regimental, sobre a 
proteção de Deus declaro abertos trabalhos da presente reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Carazinho do dia  13 de julho de 2009 convido  o senhor 
Vereador  Estevão De Loreno para proceder a leitura de um trecho da bíblia e 
que todos se posiciona em um em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador 
Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 
29/06/2009, está em discussão a ata da reunião ordinária do dia 29/06/2009, 
não havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereador 
favorável permaneçam como estão os contrários que se manifestem, aprovado 
por todos os presentes. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do 
expediente da presente reunião Vereadora Sandra Citolin; Expediente 
13/07/2009, Convite da EEPROCAR para comemoração do aniversário, a 
realizar-se dia 14 de julho; Of. 165 do Supremo Tribunal Federal, em resposta 
a OD 1.495; Ofício da Secretaria de desenvolvimento, em resposta a OD 
1.589/09. Vereador Paulino de Moura, questão de ordem senhor presidente, 
desculpe, eu preciso fazer uma adendo eu gostaria de pedir a Vossa 
Excelência, que votasse a ata novamente ou considerasse o meu voto 
contrário. Presidente Vereador Leandro Adams; será considerado contrário o 
seu voto Vereador Paulino, proceda a leitura senhora secretária. Vereadora 
Sandra Citolin; Of. 138/09 da Eletrocar, em resposta OD 1.276/09; Of. 140/09 
da Eletrocar, em resposta OD 1.510/09; Of. 139/09 da Eletrocar, em resposta a 
OD 1.376/09; Of. 07/09 da Escolinha Educacional de Futebol Trianon, 
solicitando um espaço na tribuna livre no dia 27 de julho; Of. 1.091/09 do 
Ministério Público, em resposta a OD 1.591/09; Comunicado do MEC, 
informando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 185.811,02; 
Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 19.883,63; Of. 142/09 do Executivo Municipal, em 
resposta a OP 021/09; Of. 017/09 do Executivo Municipal, que encaminha os 
relatórios de execução orçamentária do mês de junho de 2009; Of. 221/09 do 
Senado federal, em resposta a OD 1.414/09; Of. 699/09 do Conselho Tutelar 
da Criança e Adolescente, o qual comunica os serviços realizados pelo 
Conselho, tanto no que diz respeito aos atendimentos quanto nas atribuições 
que lhe cabem; Of. 144/09 do Executivo Municipal, o qual retira de tramitação o 
Projeto de Lei n° 072/09; Of. 132/09 do Legislativo de Chapada, solicitando 
apoio a Moção Pró-RS 330; Convite da SMEC para o Projeto Cultural nas 
Quatro Estações – Inverno para todos, a realizar-se 16 a 19 de julho; Ofício do 
Movimento dos aposentados, Futuros Aposentados, Pensionistas e Idosos de 
Carazinho, juntamente com o Consepro, requer um espaço na Tribuna no dia 
27 de julho; Of. 437/09 da Secretaria da Justiça e desenvolvimento Social, em 
resposta a OD 1.569/09; Projeto de Lei 085/09 do Executivo Municipal, o qual 
institui no município a Contribuição para Custeio de Iluminação Pública prevista 
no art. 149A da Constituição Federal; Projeto de Lei 086/09 do Executivo 
Municipal, o qual dispões sobre estágio de estudante em órgãos da 
Administração Municipal; Oficio do pólo Metalmecânico do Planalto Médio, 
manifestando apoio a esta Casa ao asfaltamento da RS 330; Ofício do 
Sindicato dos Comerciários, manifestado apoio a implantação da pavimentação 



 2 

asfáltica da R$ 330, Carazinho/Palmeira das Missões; Ofício do Supremo 
Tribunal Federal em resposta a OD 1.495/09; Ofício da ACIC, CDL, Sindicato 
Rural e Sindicato do Comércio Varejista, SINDICAR e OAB, manifestando 
apoio a pavimentação da RS 330; Projeto de Lei de autoria do Vereador Felipe 
Sálvia, que dispõe sobre a fixação de placas orientadoras com nome dos 
médicos, seus horários de atendimento e especialidades, nas recepções de 
todas as Unidades de Saúde. Presidente Vereador Leandro Adams; 
passamos agora as indicações, requerimentos e moções. Vereadora Sandra 
Citolin; INDICAÇÕES: 1536/795/09, recolhimento de entulhos de construção 
na Rua Osório Meyer no bairro Ouro Preto, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1537/796/09, recolhimento de entulho na Rua Guaranis no bairro Borguetti, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1538/797/09, solicita redutor de velocidade 
na Rua Bernardo Paz no bairro centro, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1539/798/09, reitera solicitação quanto a restauração de boca de lobo e esgoto 
a céu aberto na Rua José de Alencar esquina com a Rua Hilário Ribeiro no 
bairro Borguetti, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1540/799/09, solicita a 
restauração da rótula localizada na Avenida Flores da Cunha acesso a Rua Dr. 
Eurico Araújo, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1541/800/09, solicita ao 
Executivo que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na Rua 
Quero-Quero no bairro São Lucas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1542/801/09, solicita ao Executivo reiterando para que realize o trabalho de 
patrolamento, cascalhamento e colocação de tubos em toda a extensão da Rua 
Carlos Oscar Kraemer no bairro Alegre, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1543/802/09, solicita ao Executivo para que realize o calçamento ou 
pavimentação na Rua Leão XIII no bairro Princesa, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1544/803/09, solicita ao Executivo que realize trabalho de recapeamento 
asfáltico da Rua Anália Bonizomi Webver no bairro Sommer, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1545/804/09, solicita ao Executivo que realize trabalho de 
limpeza e pintura na Rua Leonel Rocha no bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1546/805/09, solicita ao Executivo que conclua o calçamento 
na Rua Minas Gerais no bairro Oriental, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1547/806/09, solicita que seja providenciado com a maior brevidade possível 
uma operação tapa buracos no asfalto da Rua Diamantino Tombini no bairro 
Oriental, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1548/807/09, que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita a operação tapa buraco na Rua Alexandre 
da Motta próximo a sinaleira da loja Ponto das Malhas no centro, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1549/808/09, para que determine a Secretaria de 
Secretaria de Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua 
Fernando Ferrari no bairro Conceição, Vereador Estevão De Loreno  - PP; 
1550/809/09, que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação 
tapa buracos na Rua Guaranis no bairro Conceição, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1551/810/09, que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
operação tapa buracos na Rua Osílio Zolet no bairro Princesa, Vereador 
Estevão De Loreno  - PP; 1552/811/09, que determine a Secretaria de Obras 
que seja feita operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha esquina 
Avenida São Bento, Vereador Estevão De Loreno  - PP; 1553/812/09, solicita 
ao Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de 
reconstrução da para de ônibus, localizada na Rua São João Batista esquina 
com a Rua Anita Garibaldi no bairro Braganholo, solicitação dos solicitação dos 
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moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1554/813/09, solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de melhoria, 
cascalhamento do final da Rua Anita Garibaldi no bairro Braganholo, solicitação 
dos solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1555/814/09, solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a colocação no cronograma 2009 de pavimentação asfáltica ou 
cascalhamento as seguintes Ruas Eça de Queiroz, Autur Cheib, Victor Hugo, 
São João Batista e Anita Garibaldi (final) localizadas no bairro Braganholo, 
solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1556/815/09, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente a 
construção da ampliação da parada de ônibus localizada na Rua Pedro Vargas 
ao lado da Escola Sorg no bairro centro, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1557/816/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente trabalhos de melhorias em toda a extensão das Ruas Guaranis, 
Senador Salgado Filho, Fernando Ferrari e Tamoios, solicitação dos moradores 
do Bairro Conceição, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1558/817/09, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
trabalhos de melhoria e ensaibramento na estrada da Colônia Dona Júlia perto 
do Campo do Flamengo, Rua Ramalho Antônio Piva acesso a BR 386, 
solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1559/818/09, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
operação tapa buracos na Avenida São Bento a partir do número 41, localizada 
no Bairro Glória, solicitação dos  moradores, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1560/819/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente operação tapa buracos ao longo da extensão das Ruas 
Setembrino Ramos e Braulino Lopes no bairro Sommer, solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1561/820/09, reiterando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente a realização de 
trabalhos das árvores localizadas nas Ruas Marechal Floriano e Pedro Vargas, 
nas proximidades da Escola Sorg no bairro Centro, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 1562/821/09, solicitando ao Executivo que sejam tomadas providências 
urgentes no sentido da realização de uma reforma geral no Ginásio da 
Acapesu, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1563/822/09, solicitando ao Executivo 
que viabilize a destinação de recursos ao Esporte Clube Brasil, para auxilio na 
construção de uma copa e salão de eventos junto a sede do Clube, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1564/823/09, solicitando ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente imediatos serviços de melhorias no calçamento 
da Rua Mato Grosso no bairro Oriental, especialmente no trecho entre as Ruas 
Ceará e Alagoas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1565/824/09, solicitação para 
que o Executivo determine ao setor competente com a maior brevidade 
possível, melhorias nas Ruas do Bairro São Lucas pois as vias deste bairro 
estão tomadas por buracos e valetas dificultando o trânsito local, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1566/825/09, solicitando ao Departamento de Fiscalização 
e Departamento de Trânsito que verifique a situação de legalidade de 
propaganda sonora realizada por motocicletas, Vereador Eugenio Grandó  – 
PTB; 1567/826/09, reiterando a Secretaria de Obras que efetue serviços de 
melhoria na Rua Zeno Peruzzo, tendo como referência a numeração 24,29 e 
41 no Bairro Sommer, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 1568/827/09, 
solicitando ao setor competente que providencie serviços de melhorias na Rua 
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Senador Salgado Filho no bairro Conceição, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 
1569/828/09, solicita para o setor competente que realize trabalho de melhorias 
na passagem em frente ao Supermercado Coqueiros que dá acesso ao bairro 
Oriental, solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1570/829/09, solicita para o setor competente reiterando que realize trabalhos 
de cascalhamento e compactação na Rua Carlos Valdenor Ely no bairro São 
Pedro, pois além dos buracos tem a poeira e o barro que dificultam bastante a 
vida dos solicitação dos moradores da referida rua e para que se faça também 
a colocação de tubos, solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1571/830/09, solicita para o setor competente que realize a retirada de 
entulhos verdes depositados entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Venâncio 
Aires, solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1572/831/09, 
solicita para o setor competente que realize trabalhos de fechamento de um 
buraco aberto a mais de 10 dias na Rua Bento Gonçalves, Vereador Erlei 
Vieira _PSDB; 1573/832/09, solicita para o setor competente que execute 
operação tapa buracos na Avenida Flores da Cunha em frente ao 
Supermercado Coqueiros, pois os motoristas reclamam das péssimas 
condições da referida avenida, solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB. REQUERIMENTOS:  1574/323/09, de pesar Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Rudinei Brombilla de mesmo teor Vereador Erlei Vieira, os 
vereadores abaixo assinados solicitam na forma regimental que após lido em 
plenário e deferido pela presidência seja consignado em ata e oficiado aos 
familiares votos de condolência em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
pelo falecimento da senhora Miloca Dieckel transcorrido no último dia 
09/07/2009; 1575/324/09, Vereador Rudinei Brombilla, Solicita que seja enviado 
ofício ao DAER, solicitando que designe pessoal para realizar melhorias no 
acostamento da estrada que passa pelo Distrito de São Bento; 1576/325/09, 
Vereador Rudinei Brombilla, Solicita que seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento da Sra. MARIA DE LURDES PALOSCHI JOHANN, 
transcorrido no último dia 05 de julho; 1577/326/09, Vereador Elbio Esteve, 
solicita envio de oficio ao Sr. Nelson Loeff, Secretario municipal do 
Desenvolvimento e agricultura e Industria, Comercio e Habitação, para que 
busque junto ao Governo do Estado do RS, mais especificamente no SEMA, 
firmar convenio de gestão compartilhada, visando com esta medida tornar mais 
ágil e descentralizada as licenças ambientais o que proporciona maior 
autonomia para o município; 1578/327/09, Vereadora Sandra Citolin, requer na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor do Poder Legislativo de Carazinho ao Senado 
Federal na pessoa do Sr. Presidente José Sarney, a Câmara dos Deputados na 
pessoa dos  Srs. Presidente Michel Temer, ao Deputado Osvaldo Biolchi e aos  
Líderes de Bancada da Câmara dos Deputados, manifestando completo apoio 
ao Projeto de Lei nº. 5.558/2009 de autoria do Deputado Federal Osvaldo 
Biolchi o qual altera a Lei nº. 10.206, de 12 de julho de 2001, de modo a 
prorrogar os prazos de financiamento e pagamento do FIES e estabelecer o 
teto para a taxa de juros, correspondente a 3,5% ao ano; 1579/328/09, 
Vereador Erlei Vieira, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimenta, 
que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado votos de 
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profundo pesar a família da Sra. Miloca Dickel, pelo seu falecimento no dia 
09/07/2009; 1580/329/09, Vereador Erlei Vieira, solicita que seja encaminhado 
ofício ao Diretor da Empresa Glória de Transportes Coletivos Urbanos de nossa 
cidade reiterando o pedido para que estude a possibilidade da colocação de um 
novo itinerário para o Bairro Oriental com destino a Av Pátria/ Bairro Sommer. 
MOÇÕES:  1581/272/09, Vereador Paulino de Moura, solicita na forma 
regimental que após lido em plenário e deferido pela presidência seja enviado 
ofício ao Empresário Carazinhense Senhor MILTON SCHMITZ da Empresa TW 
TRANSPORTES PARABENIZANDO-O pelo fato do mesmo ter assumido dia 03 de 
julho do corrente como Vice-Presidente da Federação das Empresas de 
Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul – 
FETRANSUL; 1582/273/09, Vereador Rudinei Brombilla, solicita na forma 
regimental que depois de submetido em plenário para aprovação seja enviado 
ofício de cumprimentos a senhorita PRISCILA DEBONA, pela sua nomeação de 
Auxiliar Administrativo junto ao Ministério Publico Federal  na data de 17 de 
junho de 2009; 1583/274/09, Vereador Rudinei Brombilla e de mesmo teor 
Vereador Estevão De Loreno, solicita que seja enviado oficio de cumprimentos 
ao CINE BRASÍLIA, na pessoa do seu proprietário Sr. MARCO AURÉLIO SIMON, 
bem como a todos os funcionários daquela casa, pela sua reabertura dia 10 de 
julho; 1584/275/09, Vereador Rudinei Brombilla, solicita que seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Sr. TIAGO HARTMANN, (OAB) pela sua nomeação como 
Coordenador do CONSELHO SOCIAL DAS CENTRAIS ELETRICAS DE 
CARAZINHO – em reunião realizada dia 2 de julho, e que terá como finalidade 
de decidir à aplicação dos recursos financeiros destinados a área social 
relacionados a todos os projetos que visam atender a necessidades da 
comunidade, bairro ou entidade no caráter social, sendo extensivos aos demais 
membros, Jocélio Nissel Cunha (ACIC) – Diolenia Capitânio (PREVI) – Eliane 
Walber (SMEC) - Silva Zirbes (Departamento de Cultura); 1585/276/09, 
Vereador Rudinei Brombilla, solicita que seja enviado oficio de cumprimentos a 
empresa VIAÇÃO OURO E PRATA, em nome do Sr. Pedro Américo 
Messserschmidt, pela organização de mais uma campanha do agasalho que 
teve inicio dia 1º de maio a 30 de junho, com apoio de varias entidades como 
GTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense e Jornal e Rádio Diário da Manha, 
com objetivo de ajudar as pessoas que mais precisam; 1586/277/09, Vereador 
Estevão De Loreno , solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado oficio parabenizando e desejando os 
mais sinceros votos de sucesso ao Cine Brasília pela sua reinauguração, na 
pessoa do Sr. Marcos Simon; 1587/278/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita 
que seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a Câmara dos 
Deputados, na pessoa da Sra. Deputada Federal Emília Fernandes, 
manifestando os nossos cumprimentos e desejando um Feliz Aniversário a 
Vossa Senhoria ao comemorar 60 anos de vida e de construção coletiva; 
Solicita que seja enviado ofício parabenizando a Escola Estadual de Educação 
Profissional - EEPROCAR, na pessoa do Sr. Diretor João Diniz Gonçalves, 
manifestando os nossos cumprimentos e desejando um Feliz Aniversário à 
Escola ao comemorar 33 anos educando, qualificando e profissionalizando 
cidadãos do mundo; 1588/279/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita que seja 
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enviado ofício parabenizando o Centro de Tradições Gaúchas Vento Minuano, 
na pessoa do Sr. Patrão Sandro Pedroso, pelas comemorações realizadas  aos 
15 anos de fundação do CTG no nosso município em 11 de julho de 2009; 
1589/280/09, 1590/281/09, Vereadora Sandra Citolin, solicita que seja enviado 
ofício parabenizando o empresário carazinhense na pessoa do  Sr. Milton 
Schmitz, reeleito presidente do Sindicar – Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carazinho e região para a gestão que vai até 2011 e assumindo 
no dia 03 de julho de 2009, a vice-presidência da FETRANSUL – Federação das 
Empresas de Logística e Transportes de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul 
para a gestão 2009/2012; 1591/282/09, Vereador Gilnei Jarré, solicita na forma 
regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos a Direção da Escola Estadual de Educação Profissional – 
EEPROCAR, parabenizando toda a equipe diretiva, professores e funcionários 
pelos 33 anos de fundação comemorado no mês de julho; 1592/283/09, Moção 
de apoio dos vereadores: Leandro Adams, Vereadora Sandra Citolin, Vereador 
Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Vieira, Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Estevão De Loreno, solicitam que seja enviado Moção de 
Apoio a Comissão Pró RS 330 externando o engajamento na mobilização de 
pleito junto ao Governo do estado para a pavimentação asfáltica da Rodovia 
Estadual RS 330, no trecho compreendido entre Carazinho e Palmeiras das 
Missões; Vereador Gilnei Jarré, solicita que seja enviado ofício parabenizando a 
Escola Estadual de Educação Profissional - EEPROCAR, parabenizando toda 
equipe diretiva, professores e funcionários pelos 33 anos de fundação 
comemorados no mês de julho. Presidente Vereador Leandro Adams;  
teremos agora o intervalo regimental de 5 minutos para que as Comissões se 
reúnam e apresente parecer no projeto que deverão votar ainda na noite de 
hoje. Reiniciamos os trabalhos, conforme acordo de bancada não teremos hoje 
o grande expediente e também as votações de requerimentos e moções serão 
votadas em bloco, ordem do dia, passamos agora apreciação e votação dos 
requerimentos e moções e projetos, requerimento, convido a senhora secretária 
para fazer a leitura do número e autor dos requerimentos. Vereadora Sandra 
Citolin, requerimento número 3 Vereador Rudinei Brombilla, requerimento 
número 5 Vereador Elbio Esteve, requerimento número 6 Vereadora Sandra 
Citolin, requerimento 8 Vereador Erlei Vieira. Presidente Vereador Leandro 
Adams; está em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura. 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que nos dão a honra de estar na Casa do Povo, rádio, Diário da Manhã, 
Tio Pisca representando a Gazeta e a Rádio Comunitário, senhor presidente eu 
não vou me ater a requerimento nenhum mas eu fazer uma justificativa a nossa 
ida a Brasília até porque nós fizemos um acordo de lideranças aonde a gente 
vai usar este espaço para não fazer o grande expediente, nós tivemos em 
Brasília na ultima segunda, terça e quarta aonde fomos recursos para o nosso 
município na área de educação foi levado treze projetos para que seja 
encaminhado e colocado nos SINCOV, aonde através não de emenda 
parlamentar mas de recurso livre nós poderemos ter o nosso projetos aceito e o 
nosso projeto sendo executado então levamos um projeto na área de saúde, 
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tivemos no Gabinete do Senador Sérgio Zambiasi aonde prontamente 
juntamente com o Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Estevão De Loreno, o 
senador Zambiasi ficou muito feliz e vai fazer um trabalho, via recurso livre, via 
emenda parlamentar para que nós tenhamos em Carazinho a fazenda para 
recuperação de dependentes químicos e ele ficou bem sensível a isso, ele está 
preocupado porque isso é uma epidemia que está no Brasil está no Rio Grande 
está em todos os estados, então ele vai colocar no orçamento em torno de R$ 
200.000,00 para que nós possamos aplicar estes recursos na elaboração e 
edificação de prédios para a fazenda para dependentes químicos, o prefeito 
municipal em conversa com ele hoje está mandando para a Câmara de 
Vereadores a doação de uma área aonde nós vamos edificar para nós 
tentarmos amenizar a situação no crack, da cocaína da maconha, mas eu 
também quero paralelo a isso que o projeto do Vereador Erlei Vieira que é a 
clinica também saia do papel, porque não concedo eu não consigo e não vejo 
que vai dar certo o meu projeto que a fazenda se não tiver a clinica para a 
recuperação de dependentes químicos aonde se faz a desintoxicação, então nós 
temos que caminhar juntos, nós temos que lutar junto, também estivemos 
juntamente com o Deputado Federal Luis Carlos Busatto aonde ele consegui 
nos dar uma situação de como está dois projetos que eu fui buscar em outras 
viagens a Brasília, o da nossa creche aonde 95% já está garantido o recurso é 
um recurso livre na ordem de R$ 960.000,00, R$ 250.000,00 para a compras de 
equipamento e mais ônibus para transportar as crianças ele nos deu quase que 
100% ele não deu o 100% porque falta alguns ajustes de documentação de 
encaminhamento técnico e também de recurso, também a partir de agosto vai 
ser liberado as emendas dos Deputados Federais todos eles e aí nós temos uma 
emenda de R$ 150.000,00 para nós aplicarmos no município de Carazinho e 
também o Senador Zambiasi no dia que nós chegamos né Vereador Estevão De 
Loreno, Vereador Rudinei Brombilla, ele estava encaminhando os R$ 
850.000,00 para que nós aplicasse no município de Carazinho, o que irá 
acontecer, como esse recurso é um recurso para que nós aplicássemos na 
compra do haras para o abrigo professora Odila, não vai mais necessitar isso e 
o município está recuperando onde está hoje o abrigo professora Odila, a 
minha proposta é de que este recurso Vereador Erlei Vieira, seja aplicado a 
internamento de pessoas para fazer a desintoxicação na clínica ou em um 
hospital, então este recurso, estes R$ 300.000,00 tem que ser aplicado para 
que se faça isso, e para encerrar senhor presidente, senhores vereadores, é 
como no máximo, no mínimo, eu estive em Brasília 8 ou 10 vezes e esta vez foi 
uma viagem especial por tudo o que aconteceu, mas nós estivemos, a Câmara 
de Vereadores o Município de Carazinho dentro do Congresso aonde está uma 
sessão plenário com os 513 Deputados Federais, aonde nós conversamos com 
vários Deputados gaúchos, ouvimos e vimos como eles trabalham, então isso 
me deixou extremamente feliz, porque isso demonstra que Carazinho, que nós 
vereadores que o Poder Legislativo porque o vereador Vereador Paulino de 
Moura, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Estevão De Loreno, não foram 
por livre e espontânea vontade, nós tivemos a aprovação desta casa para que 
nós pudéssemos estar lá, então da minha parte, da parte do PTB nós 
justificamos, colocamos esses recursos e com certeza o Vereador Rudinei 
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Brombilla, daria um a parte ao Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Rudinei 
Brombilla; só para complementar colega vereador, importante também 
salientar e deixar registrado aqui nós tivemos uma visita junto ao gabinete do 
Deputado Federal José Otavio Germano, aonde ele faz um documento assinado 
que está destinando uma verba de R$ 200.000,00 através de uma emenda 
parlamentar do Ministério das Cidades para o ano de 2009 aonde esta emenda 
parlamentar R$ 100.000,00 será usado para infra-estrutura urbana e R$ 
100.000,00 será para instalação do centro equiterápico no município de 
Carazinho e também R$ 200.000,00 para o ano de 2010 aonde que R$ 
100.000,00 para a infra-estrutura urbana e R$ 100.000,00 para o projeto do 
Vereador Paulino de Moura, sobre a fazenda, então importante registrar aqui 
que não é conversa está aqui o documento assinado aonde o Deputado Federal 
está destinando quase meio milhão para o município de Carazinho, só para 
complementar colega vereador. Vereador Paulino de Moura, também 
estivemos no Gabinete do Deputado Federal Afonso Hans aonde o colega 
Vereador Estevão De Loreno  fez um pedido na ordem de R$ 200.000,00 para a 
construção de um posto de saúde nos Bairros Cantares, Bastico, Santa 
Terezinha, todos aqueles bairros do lado de lá do asfalto e eu quero deixar dito 
a comunidade e a imprensa, que nós dissemos aos Deputados, agora é um ano 
bom porque um ano pré-eleitoral, mas não nos mintam, se não virem estes 
recursos nós vamos divulgar aos Carazinhenses para não votar nesses 
Deputados, porque nós criamos uma situação aonde as pessoas vão ter 
esperança de ter este recurso e dissemos aos Deputados Federais Busatto, 
Germano e Afonso, não nos mintam, porque nós estivemos aqui, tivemos 
problemas de viagem, estamos cansados, mas nós vamos cobrar estes recursos 
e estes recursos eu quero deixar claro, eles precisam ser empenhados para 
serem liberados, não é uma verba disponível mas eu acredito que como é um 
ano eleitoral com certeza eles vão também foram entregues uns projetos da 
habitação, então eu quero dizer, nós vereadores estamos aqui para trabalhar 
em prol da população da comunidade, quero agradecer desde já o Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, aonde solicitado 
para dar entrada na noite de hoje de um projeto dos CIEE´s para que o 
município pode ter a liberdade  aonde está faltando pessoas, pessoas que estão 
estudando, então, muito obrigado, e que Deus possa estar abençoando cada 
um dos senhores. Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve. Vereador Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, vereadora, 
demais colegas, ex-vereadores e platéia presente, eu entrei com um 
requerimento hoje solicitando que o Secretário na pessoa do senhor Nelson 
Leff, busque junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, mais 
especificamente ao Sema firmar um convênio para a gestão compartilhada, a 
gestão compartilhada visa tomar algumas medidas, tomar mais ágil as licenças 
ambientais, que as vezes vocês sabem demoram 5, 4 anos e isso assim, daria 
ao município maior autonomia principalmente nas áreas de florestas e recursos 
hídricos, é um projeto do governo da Ieda e que só traz a beneficiar, então é 
uma resolução que vai colocar assim, para agilizar vai ser muito mais rápido 
que vai beneficiar o processo que é menos burocrático, então eu gostaria que o 
secretário, eu sei que ele não pode, está adoentado, mas a gente espera a 
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pronta recuperação dele, mas que a secretaria tome uma providência e que 
faça o convênio com eles. Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora 
Sandra Citolin. Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, colegas 
vereadores, público que está aqui nos assistindo a imprensa em geral, o meu 
requerimento principal hoje é enviado ao senhor presidente José Sarney, a 
Câmara dos Deputados na pessoa do presidente Michel Temer e especialmente 
ao Deputado Osvaldo Biolchi além de todos os líderes de bancada da Câmara 
dos Deputados, muito nos honra o fato de nós termos lá na Câmara Federal o 
nosso representante o representante da nossa cidade, que mesmo em 
condições de saúde difícil que a gente sabe que ele vem enfrentando ele 
continua com a bandeira da educação empunhada nas mãos, e isso muito nos 
honra e nos orgulha e nos dá forças para que a gente continue lutando pelos 
direito de todos os estudantes, não só da nossa cidade, da nossa região, como 
do país, temos conhecimento, várias são as reclamações de estudantes que 
tem o financiamento, o FIES, assim que eles terminam o curso já vem a 
cobrança num prazo de 60 dias a cobrança já vem de uma forma assim 
bastante alterada, com os juros que ele faz o calculo do contrato muitas vezes 
nem calcula e nem se dá conta do que esse juro vai interferir na sua vida a 
seguir a sua formatura, então, o estudante ele sai e logo em seguida muitas 
vezes sem ter um emprego ele já começa a ter que pagar e já cai no SERASA, 
nós temos conhecimento que cursos cuja a anuidade, cuja a parcela é mais 
cara os estudantes estão sem pagar a mais de ano, comprometendo a sua 
própria vida profissional pois já estão com o nome sujo, como se diz, e o nosso 
deputado mais uma vez essa vereadora já encaminhou a várias instituições 
aprovada por todos os vereadores a  ampliação do prazo a diminuição dos 
juros, quanto ao FIES, realmente a maioria dos nossos alunos tem crédito na 
Universidade, o Prouni ajuda e muito, mas o FIES é para outra faixa salarial, 
então é compromisso do Poder Público é compromisso do Estado é 
compromisso da União, qualificar e melhorar a vida dos cidadãos e uma coisa 
que nos deixa profundamente orgulhosa como eu já falei é o fato do nosso 
deputado Osvaldo Biolchi estar lá pleiteando com um projeto de lei. Vereador 
Paulino de Moura; concede um aparte colega, também quero pedir desculpa 
por não mencionado o deputado Osvaldo Biolchi, nós estivemos com ele, graças 
a Deus está muito bem, está caminhando sozinha, está indo nas sessões da 
Câmara e tem feito um trabalho muito forte, ele também está muito 
preocupado com a dependência química em Carazinho e até encaminhou a sua 
assessoria para buscar recurso ajudar o nosso município, nós ficamos felizes 
porque ele está muito bem mesmo, caminhando, trabalhando e nos deixou 
muito orgulhoso, porque é um batalhado é um lutador e sempre ficou 
preocupado com a educação sempre buscou bolsa de estudo então hoje ele 
está realmente a pleno vapor, que bom e a gente fica feliz porque é um 
carazinhense realmente, obrigado. Vereadora Sandra Citolin;  com certeza 
vereador, então nós temos assim pronta certeza de que todos os pleitos que os 
carazinhenses farão, não somente da vereadora do PMDB mas todos os pleitos 
que os vereadores encaminharam ele certamente fará tudo o que puder com o 
máximo esforço para atendê-los. Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
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favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, aprovação 
unânime. Moções, convido a senhora secretária para fazer a leitura o número e 
o autor das moções. Vereadora Sandra Citolin; moção de número 1, 
Vereador Paulino de Moura; moção 2, Vereador Rudinei Brombilla; moção 
número 3, Vereador Rudinei Brombilla; moção número 4, Vereador Rudinei 
Brombilla; moção número 5, Vereador Rudinei Brombilla; moção número 6, 
Vereador Estevão De Loreno; moção número 7, Vereadora Sandra Citolin; 
moção número 8, Vereadora Sandra Citolin; moção número 9, Vereadora 
Sandra Citolin; moção número 10, Vereadora Sandra Citolin; moção número 11, 
Vereador Gilnei Jarré; moção número 12, Presidente Vereador Leandro Adams, 
Vereador Gilnei Jarré, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Elbio Esteve, 
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Erlei Vieira, Vereador Felipe Sálvia, 
Vereador Paulino de Moura, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Estevão De 
Loreno. Presidente Vereador Leandro Adams;  está em discussão as 
moções, Vereador Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem na noite de hoje, 
que agradecer os vereadores que assinaram e não puderam se fazer presente a 
uma reunião junto ao prefeito de Chapada e vereadores de Chapada, onde foi 
feito uma comissão para reivindicar o asfaltamento da RS 330, todos nós 
soubemos que o interesse deles é olhando para o próprio município e nós 
também temos que olhar para o próprio município, mas nenhuma ação em 
separado tem a certeza que vai ter a certeza no pleito, então nós estamos nos 
associando e dando a nossa contribuição junto a esta comissão e sabendo que 
Carazinho também tem uma comissão que batalha a muitos anos, comandada 
pelo Sindicato Rural de Carazinho e Produtores do nosso município que vem 
reivindicando este asfaltamento principalmente no trecho que compeende 
Cruzinha e Tesouras no município de Chapada, então nós fizemos uma moção 
de apoio a essa ação conjunta dos municípios de Carazinho, Chapada e 
Palmeira das Missões, onde que nós solicitamos neste documento que dê 
continuidade a uma obra iniciado, essa obra iniciou em Carazinho estendeu até 
Cruzinha e que dê seguimento pelo nosso município, então não é justo nós 
começarmos uma nova obra vindo de Palmeira para Carazinho, então dê 
continuidade a uma obra já iniciada, também aproveitando o momento e vendo 
o ex-vereador Cláudio que temos parabenizar o Pinheiro de Carazinho que 
aderiu a campanha sugestiva para a nossa Câmara, então parabéns ao Pinheiro 
que já no dia de ontem em Não-Me-Toque jogando com o Russo Preto entrou 
com uma faixa dizendo, Pinheiro está junto com a Câmara com a campanha 
“CRACK NEM PENSAR”, tomara que todos os nossos desportistas tenham essa 
idéia e que leva adiante, que leva as escolas, que leve aos municípios vizinhos a 
nossa campanha, obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams;  não 
havendo vereador que queira discutir coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem, 
aprovação unânime. Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, eu gostaria de solicitar que fosse os dois projetos votados em 
bloco, eu não sei porque tinha um e foi solicitado para que o outro entrasse na 
ordem do dia, fosse votado os dois em bloco, obrigado. Presidente Vereador 
Leandro Adams;  vereador eu acho que não há necessidade, apenas dois, 
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não há necessidade, projetos, peço para a senhora secretária proceda a leitura 
do número, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças. Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 076/2009, autoria 
do Executivo Municipal, suspende por seis meses a vigência dos artigos 9º e 
10º da lei municipal 4.365/92 e institui normas específicas de adequação, o 
presente projeto de lei é viável tecnicamente conforme pareceres jurídicos e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, portanto exaramos 
o parecer favorável da tramitação da matéria. Presidente Vereador Leandro 
Adams;  está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
vereador grandó. Vereador Eugenio Grandó;  senhor presidente, senhores 
vereadores, senhora vereadora, senhor e senhoras, quero parabenizar de 
público a administração municipal, demorou um tempo para mandar este 
projeto para a Casa, um projeto polêmico mas necessário, é um projeto que 
trata do zoneamento das oficinas mecânicas, enfim, toda essa discussão que 
aconteceu no nosso município, se poderiam continuar instalados onde estão ou 
teriam que mudar de lugar, o Executivo Municipal achou uma saída inteligente 
mandou um projeto onde existe uma previsão de seis meses, estaremos 
regularizando as oficinas já existentes, não abriremos uma janela para 
instalação de novas oficinas, quando eu cito oficinas são várias, quero dizer, 
funilaria, oficina mecânica, uma série de empresas que estavam fora do 
zoneamento, com esse projeto o município cria um direito adquirido, na 
próxima daqui a seis meses vai acabar a vigência da lei mas essas empresas 
vão ter direito adquirido de permanecer no local e ao mesmo tempo o projeto 
proíbe instalação de novas empresas, então quer dizer de público, parabéns ao 
Executivo Municipal um projeto muito inteligente porque completou a atual 
situação e planejou o futuro, já deixou  a vigência desta lei durante esses 
meses, 6 meses já esta prevendo o que nós poderemos e não podemos fazer 
daqui para frente, então quero parabenizar de público, eu sou um vereador 
fiscalizador, sou um vereador exageradamente critico segundo as palavras do 
prefeito mas eu sei elogiar quando a coisa é boa e foi um projeto demorado 
concordo com o Vereador Paulino de Moura quando nós estávamos 
conversando, demorado, mas um projeto que quando veio para Casa, veio bem 
estudado, veio bem discutido, veio alicerçado de parecer jurídico, da DPM de 
vários pareceres jurídicos, é o que eu tenho cobrado na maioria dos projetos 
que chegam a Casa sem parecer jurídico, é um projeto que dá segurança para 
o vereador votar, dá segurança do voto do vereador, acho muito importante e 
quero parabenizar o Executivo Municipal por essa atitude, obrigado. 
Presidente Vereador Leandro Adams;  não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
contrários que se manifestem, aprovado por todos o parecer da Comissão de 
Justiça e Finanças, peço a senhora secretária que proceda a leitura do parecer 
da Comissão de Ordem Econômica e Social. Vereadora Sandra Citolin; o 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia. Presidente 
Vereador Leandro Adams; está em discussão o parecer da Comissão da 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que 
se manifestem, aprovado por todos, está em discussão o projeto com os 
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pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura. Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, só quero justificar até porque 
essa matéria ela já foi abordada aqui nesta Casa, no dia 30/01/2009, eu fiz 
indicação ao senhor prefeito municipal onde pedia que ele viabilizasse a 
possibilidade das pessoas que não estavam conseguindo os seus alvarás para 
que pudessem funcionar, demorou, demorou um pouco mas que nem diz o 
Vereador Eugenio Grandó, pelo menos ele veio enxuto ele veio bem elaborado 
e bem feito, porque nós entendemos e nós vamos ter uma votação, tão logo, 
bem importante que é o plano diretor, mas em cima disso do direito adquirido 
nós já vamos ter uma possibilidade dessas não ter que enfrentar novamente o 
processo de alvarás provisórios, então está de parabéns o Executivo eu acho 
que isso aqui é bom para as pessoas que vivem em nosso município, ele é 
bom para o município, porque o município ficou entorno de seis meses sem 
cobrar esses alvarás porque não poderia dar esses alvarás porque estaria fora 
da lei do plano diretor, então eu acho que o senhor prefeito municipal teve a 
sensibilidade a gente como vereador, nós como Casa do Povo quando é uma 
coisa boa para a população nós fechamos questão, quando não é nós vamos 
divergir, vamos contrapor, mas nós vamos continuar amigos, eu estava dizendo 
hoje para algumas pessoas, há mas vocês brigam lá, bom, mas se nós 
viéssemos aqui e todos fechassem com a idéia de um só, nós estaríamos vindo 
aqui só para vir, só para fazer figura, eu acho que o contraponto tem que existir 
na política nós vamos discutir, nós vamos trocar idéia, nós vamos debater aqui 
neste plenário, nesta Câmara, mas em prol da nossa sociedade, também quero 
dizer ao vereador Cláudio, é uma satisfação como ex-vereador você está aqui, 
nos ensinou, aprendeu bastante conosco, também o vereador Adroaldo, 
também o suplente de vereador Marcos Soares, eu acho que nós cada vez 
mais amadurecemos, principalmente eu, eu vou voltar a dizer, que me 
conheceu sabe o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci como ser humano, 
isso para mim é importante, mas eu não vou deixar de ter as minhas 
divergência os colegas, mas eu hoje eu procuro achar o caminho da paz, o 
caminho da sinceridade da lealdade então eu quero deixar isto registrado, 
porque realmente eu tenho algumas coisas que eu sou bastante polêmico, mas 
eu tenho as minhas posições como respeito as posições de todos os colegas. 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré. Vereador 
Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores quero fazer um 
agradecimento ao Secretário Helio Billau, tanto eu como o Vereador Eugenio 
Grandó, na audiência publica, onde tivemos quase que 80% que estavam 
presentes naquele dia, funcionários públicos, que acredito que o município, as 
pessoas interessadas tinham muito pouco nessa reunião, realmente as 
pessoas não dão valor para a Câmara de Vereadores, para o que acontece 
aqui nesta Casa, mas temos que realmente agradecer o empenho e a 
dedicação deste secretário, é claro, que com o comando do Prefeito Aylton, 
mas agradecer principalmente porque realmente ele nos deu atenção naquele 
dia que nós protocolamos um documento no mesmo dia e a nossa sugestão 
juntamente com a idéia do Executivo a idéia propriamente do secretário esta 
sendo colocada em votação hoje, regularizando mais ou menos 200 
empreendimentos em nosso município que estão irregulares, nós temos a 
certeza que destes 200 empreendimentos 80% a gente tem a certeza que 
poderão se regularizar os outros 20% terão que buscar auxílio junto ao 
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município que até anotei aqui para não errar, que hoje, hoje não, nós temos de 
2007 via Caixa RS através do programa de micro crédito e ampliada no ano 
passado junto com o SINE. FGTAS e Estado, um programa de incentivo de 
pequenas e médias empresas de nosso município, então nós temos recursos 
hoje sim para que esses 20% que não tenham capacidade de endividamento 
não tenham recursos para se adequar as normas ambientais, normas de 
segurança, enfim, normas da saúde que busquem junto ao nosso município, 
junto ao nosso SINE esse recurso. Vereador Eugenio Grandó; eu tenho até 
uma informação da Secretaria do Planejamento que existe uma idéia de que o 
município em sendo empresa carente de recursos, comprovadamente carente 
não sei informado no momento qual é os critérios que o município vai utilizar, 
que o próprio município através do seu departamento de engenharia, enfim, 
estariam elaborando o projeto para essas empresas, para continuar 
viabilizando a geração de emprego e a sustentabilidade das famílias que vivem 
disso, eu acho uma idéia boa do Executivo, só que tem que definir bem os 
critérios para ser justo, para que os pequeninhos, bem pequeninhos que não 
tem condições mesmo que o município de o auxilio e que nós consigamos os 
postos de trabalho no município, obrigado. Vereador Gilnei Jarré; obrigado 
vereador, até mais uma contribuição do que o município está disponibilizando 
para com o que esses pequenos empreendimentos realmente não venham a 
fechar o seu estabelecimento, então, agradeço mais uma vez ao secretário que 
com todo a sua demora, mas pelo menos veio um projeto redondo bem 
afinado, para que possamos votar com segurança, obrigado. Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir coloco 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que 
se manifestem, aprovação unânime. Senhora secretária proceda a leitura do 
próximo projeto. Vereadora Sandra Citolin; projeto de lei 086/2009, da autoria 
do Executivo Municipal, dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 
administração municipal, o presente projeto lei é constitucional e quanto ao 
aspecto financeiro nada a opor. Presidente Vereador Leandro Adams;  está 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, Vereador Paulino 
de Moura. Vereador Paulino de Moura; novamente senhor presidente, 
senhores vereadores e demais pessoas, agradecer e eu quero que as pessoas 
que fazem parte do governo entendam isso, que é essa Casa é uma Casa a 
gente discute, a gente pondera, a gente busca entendimento e agradecer ao 
Vereador Gilnei Jarré ao Vereador Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, é 
que eu fiz um pedido que esse projeto dos CIEE´s pudesse ser votado hoje, o 
projeto chegou hoje às 14:30 hs, 15:00 hs, imediatamente o senhor presidente 
vez o despacho para as comissões, a assessoria jurídica desta Casa deu 
parecer, então isso só engrandece, isso só nos deixa feliz, realmente eu 
agradeço a vocês vereadores o Vereador Felipe Sálvia também e que as 
pessoas que fazem parte do governo Aylton, entendo, que muitas vezes aqui 
precisa-se fazer alguns ajustes, algumas colocações, aí nós vamos hoje 
contribuir com a administração para que esse projeto possa ser votado hoje 
sancionado pelo prefeito e ser feito os trabalhos necessários, então entendo 
principalmente nem sempre isso vai acontecer mas quando é em prol da 
população em prol da comunidade nós vamos convergir e vamos acertar os 
ponteiros, obrigado. Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei 
Jarré. Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores vereadores, 
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realmente nós atendemos um pedido em nome da nossa Comissão de Justiça 
e Finanças em nome do Vereador Eugenio Grandó, Vereador Felipe Sálvia, 
atendemos uma solicitação do Vereador Paulino de Moura, mas nós temos 
uma preocupação em relação a esse projeto, coloquei essa preocupação ao 
Vereador Paulino de Moura, gostaria que ele juntamente com a base de apoio 
do governo, levasse essa preocupação que são os recursos que o nosso 
município dispõe, recurso que cada vez são mais escassos e a gente sabe que 
todo o recurso investido em administração não vai para a rua não vai para  
Obras, e que o nosso município realmente precisa hoje, são Secretaria de 
Obras, então nós pedimos com que se ateiam a essa solicitação, esse projeto 
está autorizando a contratação livre por quatro anos, até o final do seu 
mandato, não ta limitando quantidade de estagiários e nós já fizemos a 
aprovação de um projeto a poucos meses atrás onde autorizava a contratação 
já de 89 estagiários, tanto no ensino superior, tanto do ensino médio, então nós 
temos realmente Vereador Paulino de Moura compactuando com uma coisa 
que não sei se está bem correto, mas nós queremos deixar registrado isso, 
concedo o a parte, pois não vereador. Vereador Paulino de Moura; não eu só 
para justificar e dizer a Vossa Excelência que tem um teto, esse teto não pode 
ultrapassar mesmo que tu tem uma lei autorizando a você contratar 100 
estagiários, você não pode passar daquilo, então nós vamos com certeza o 
prefeito Aylton, a Secretaria de Educação, onde vão os CIEE´s vão respeitar 
esse teto, então não está assim a vontade, não estar livre só por estar livre, 
então eu queria deixar registrado, obrigado. Vereador Elbio Esteve; Vereador 
Gilnei Jarré. Vereador Gilnei Jarré; pois não Vereador Elbio Esteve. Vereador 
Elbio Esteve; só para deixar claro também, não só das comissões, eu também 
tenho como o colega também tem, o Vereador Erlei Vieira, preocupação com 
relação a isso ta, vamos deixar registrado, para depois a gente amanhã não ser 
cobrados por isso. Vereador Gilnei Jarré; também quero fazer um 
agradecimento a nossa jurídica da Casa, a Rita, que tão pronto o Vereador 
Paulino de Moura fez o pedido e nós entramos com a solicitação e ela nos 
atendeu só não precisou colocar no papel porque realmente no nosso 
entendimento, muito obrigado Rita mais uma vez pela sua colaboração. 
Vereador Eugenio Grandó; o agradecimento a doutora Rita tem que ser duplo 
neste caso, que esse projeto entrou alguns dias atrás na Casa, nós remetemos 
ele de volta para o Executivo para algumas adequações e o projeto é quase 
cópia fiel do parecer da doutora Rita que ela deu quando nós remetemos para 
o Executivo de volta e eu fico muito satisfeito quando o projeto vem redondo, é 
o que eu disse na reunião passada, tenho minhas posições, as vezes sou 
critico, é minha natureza como cada um tem a sua natureza, agora quando o 
governo manda um projeto redondinho ou seja, por lá quando veio da DPM 
com parecer como foi o projeto anterior, ou seja, quando Executivo escuta essa 
Casa, adequou o projeto e manda de volta, ninguém tem como discutir, acaba 
a oposição, todo o mundo vereador de situação, o projeto acaba sendo 
aprovado de forma unânime, a questão de ser livre a nomeação para os cargos 
depois para o número de CIEE livre, isso é igual dar uma carro para o filho 
quando faz 18 anos, tu dá o carro a responsabilidade é dele, tem a carteira, 
tem autorização vai usar o carro como quiser, então nós estamos dando a 
autorização de acordo com a constituição, de acordo com a legislação, como 
ele vai usar o carro para frente, aí não sei, aí nós vamos deixar o tempo 
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passar, se nós tivermos que fiscalizar nós vamos fiscalizar, obrigado. Vereador 
Gilnei Jarré; obrigado Vereador Eugenio Grandó, e cabe nos realmente é 
deixar a nossa preocupação. Presidente Vereador Leandro Adams;  em 
nome da presidência da Casa eu quero registrar também o meu agradecimento 
ao trabalho da Rita De Carli que ela consegue entrar nessa Casa e dar seus 
pareceres profissional e nada político. Não havendo mais vereadores que 
queiram discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os contrários se manifestem, aprovado por todos, senhora secretária 
proceda a leitura da Comissão da Ordem Econômica e Social. Vereadora 
Sandra Citolin; o presente projeto encontrasse apto a ser incluído na ordem 
do dia. Presidente Vereador Leandro Adams;   está em discussão o parecer 
da Comissão da Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, está em discussão o projeto 
com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
contrários que se manifestem, aprovação unânime. Queremos agradecer o ex-
vereador Cláudio Santos o ex-vereador Adroaldo De Carli, a imprensa, o 11º 
vereador seu Silveira que sempre está nos prestigiando, o presidente dos 
Servidores Públicos e o vereador suplente Marcos Soares, meu muito obrigado 
a presença de todos registrando em ata,  nada mais havendo a tratar, sob a 
proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convoco os senhores 
vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 20/07/2009 
às 18:45 hs. 
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