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Ata da Reunião Ordinária do dia 27 de julho de 2009.............Ata 34 
 
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 27 de julho de 2009, convido o Vereador Paulino de 
Moura para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em 
pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a 
leitura do expediente da presente reunião pela senhora secretaria; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Expediente 27 de Julho de 2009.  Convite do Ministério 
Público para a reunião sobre projetos de combate as drogas, a realizar-se dia 10 de 
agosto. Of. 019/09 da Corsan, em resposta a OD 1.635/09. Of. 991/09 do DNIT, em 
resposta a OD 1.271/09. Of. 235/09 da Sulvias, em resposta a OD 1.273/09. Of. da 
Fecomércio, em resposta a OD 1.384/09. Of. 42/09 do Gabinete do Deputado Estadual 
Dionilso Marcon, informando a presença em seu gabinete do Vereador Leandro Adams 
em reunião do chefe de gabinete encaminhando demandas municipais referente à 
extensão da Escola Técnica e do Programa da Pró-Infância. Of. 150/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 138/09. Of. 149/09 do Executivo Municipal em resposta a 
OP 139/09. Of. 148/09 do Executivo municipal, em resposta a OP 137/09. Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
25.332,80. Of. 015/09 da SOMAIC, solicitando um espaço na tribuna livre do dia 31 de 
agosto. Convite da Câmara Municipal de Vereadores de Não-Me-Toque para a 
solenidade de entrega do Título “Cidadão Honorário” ao Senhor Osvaldo Biolchi, a 
realizar-se dia 31 de julho. Of. da Secretaria de Desenvolvimento, solicitando o Plenário 
para a data de 31 de julho às 14hs, para reunião referente à Consulta Popular. Projeto 
de Lei 095/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito Especial e 
Suplementar no Orçamento de 2009. Projeto de Lei 096/09 do Executivo Municipal, o 
qual institui no Município de Carazinho a Contribuição para custeio da Iluminação 
Pública prevista no artigo 149A da Constituição Federal. Projeto de Lei 097/09 do 
Executivo Municipal, o qual autoriza desafetação de Praça. Projeto de Lei 098/09 do 
Executivo Municipal, o qual Revoga a Lei Municipal n° 6.569/07. Projeto de Lei 099/09 
do Executivo Municipal, o qual Revoga a Lei Municipal n° 5.770/02. Projeto de Lei 
100/09 do Executivo Municipal, o qual da nova redação ao artigo 3° da Lei Municipal n° 
6.699 que autoriza desafetação de área. Projeto de Lei 101/09 do Executivo Municipal, 
o qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009. Projeto de lei 
n° 046/09 do vereador Eugênio Grandó, o qual institui o “Dia do Cliente no calendário 
oficial do Município”. Ofício do Vereador Erlei Vieira que retira o Projeto de Lei n° 
037/09 de autoria do mesmo; Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora 
para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; indicações: 1681/873/09, solicita a restauração de boca de lobo na rua Neif 
Salin, Vereador Paulino de Moura – PTB;1682/874/09, recolhimento de entulhos verdes, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1683/875/09, recolhimento de entulhos verdes, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1684/876/09, solicita restauração da pavimentação 
asfáltica na rua Alfredo Scherer, bairro Ouro Preto; 1685/877/09, recolhimento de 
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entulhos verdes, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1686/878/09, solicita ao executivo 
municipal que determine a secretaria de obras para que realize levantamentos por sua 
equipe técnica, para viabilidade de desenvolver melhorias na parte de infra-estrutura no 
bairro Cantares, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1687/879/09, solicitando ao 
executivo que determine ao setor competente a viabilidade da canalização ou limpeza 
da sanga que corta a rua Emilia Simon, bairro Vargas, Vereador Rudinei Brombilla – 
PP; 1688/880/09, reiterando ao executivo que determine o setor competente a imediata 
limpeza do terreno junto à rua XV de novembro , esquina com a rua Tamandaré em 
frente ao nº 283 e também seja feita notificação ao proprietário para devidas 
providencias, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1689/881/09, solicitando ao executivo 
que efetue o trabalho de patrolamento, ensaibramento e compactação, além da 
canalização em toda a extensão da Avenida Marechal Castelo Branco, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1690/882/09, solicitando ao executivo que determine ao setor 
competente que faça o trabalho de capina e limpeza na passagem e nos trilhos próximo 
a CESA, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1691/883/09, solicita ao executivo municipal 
que efetue patrolamento, cascalhamento e limpeza de bueiros da rua Leopoldo V. 
Sarmento, bairro São Sebastião, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1692/884/09, solicita 
ao executivo municipal que determine ao setor competente trabalhos de melhoria, 
operação tapa buracos na rua Ipiranga em frente ao nº 625, localizada no bairro 
Pádua/Dileta. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; solicita ao 
executivo municipal que determine ao setor competente trabalhos de melhoria em todo 
o trecho do calçamento da rua Tamoios, localizada no bairro Conceição/São Jorge. 
Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1694/886/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
trabalhos de melhoria no trecho do calçamento no final da Rua Otto Albino Guerardht, 
localizada no Bairro Sommer. Solicitação dos moradores e motoristas.  Pois, a referida 
rua tem intenso fluxo de veículos, principalmente do transporte coletivo, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 1695/887/09, Reiterando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar trabalhos de 
reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Siqueira Campos, localizada no 
Bairro Vila Rica. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1696/888/09, Reiterando solicitação ao setor competente para que realize imediatos 
trabalhos de recuperação do asfalto da Rua Silva Jardim, no trecho entre a Rua Ceará 
e Osvaldo Cruz, no Bairro Oriental, pois a referida via é um dos acessos secundários ao 
Campus da UPF – Carazinho, e encontra-se em péssimo estado de conservação, cheia 
de buracos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1697/889/09, solicita para o executivo 
municipal que determine a secretaria de obras que estude uma forma de remover a 
terra colocada ao longo da Avenida Pátria próxima a terraplanagem do hospital da 
UIMED, com as chuvas à terra toda esta se acumulando nas casas da parte baixa da 
avenida entrada do bairro Brandina. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro 
Adams  PT; 1698/890/09, solicitando para o executivo municipal para que determine ao 
setor competente para que execute uma operação tapa buraco na rua Ivalino Brum, 
bairro Vila Rica, Vereador Elbio Esteve  – PSDB; 1699/891/09, solicitando para que o 
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executivo municipal determine ao setor competente para que realize melhorias no 
calçamento da rua Caldas Junior, bairro Vila Rica, Vereador Elbio Esteve  – PSDB; 
1700/892/09, solicitando para que o executivo municipal determine ao setor competente 
realize melhorias no asfalto da rua Guilherme Becon, Bairro Vila Rica, Vereador Elbio 
Esteve  – PSDB; 1701/893/09, solicitando para o executivo municipal que determine ao 
setor competente para que execute uma operação tapa buracos na rua Pernambuco 
esquina com Minas gerais, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve  – PSDB; 
1702/894/09, solicitando para que o executivo municipal determine ao setor competente 
que execute o fechamento na boca de lobo, na rua Neiff Salim, bairro Oriental, 
Vereador Elbio Esteve  – PSDB; 1703/895/09, solicitando ao executivo municipal para 
que determine o setor competente que seja retirada a terra acumulada na via publica 
por mais de 30 dias, no trecho da Avenida Flores da Cunha entre a BR 386 e a rua Dom 
João Becker. Tal solicitação se faz necessária devido a obra que encontra-se em 
execução, prejudicando o comércio local com o acumulo de poeria gerada pelos 
veículos que circulam pela via. Enfatizamos a necessidade da limpeza por estarmos 
tratando de estabelecimentos como supermercados, agropecuária, revenda de veículos, 
estação rodoviária e demais, Vereador Gilnei Jarré  – PSDB; 1704/896/09, para que 
seja feito o patrolamento e cascalhamento da rua Pernambuco, Vereador Estevão De 
Loreno  – PP; 1705/897/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Silva Jardim, travessa com Rua Ceará até esquina 
com Rua Osvaldo Cruz,  no Bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno  – PP; 
1706/898/09, Para que seja feito o patrolamento e cascalhamento da Rua  Afonso 
Branda, no Bairro Esperança, Vereador Estevão De Loreno  – PP; 1707/899/09, Para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 
Alfredo Scherer em frente ao nº 111,  no Bairro Ouro Preto, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 1708/900/09, REITERANDO Solicitando ao Departamento de Trânsito a 
colocação de redutores de velocidade, tipo quebra-mola, na rua Silva Jardim em frente 
ao numero 196, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 1709/901/09, REITERANDO 
Solicitando a Secretaria de Obras, o serviço de operação tapa buraco, na rua Venâncio 
Aires, próximo ao pátio do Detran. Por solicitação dos moradores e dos funcionários 
deste, o buraco ali existente está colocando em risco a população, pois os condutores 
ao desviar realizam manobras indevidas, colocando em risco os pedestres que ali 
transitam, Vereador Eugênio Grandó  – PTB; 1710/902/09, solicita para o setor 
competente que realize trabalhos de fechamento de uma vala aberta a mais de 10 dias 
na rua Barão do Triunfo em frente ao nº 150, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1711/903/09, solicita ao setor competente que execute operação tapa buracos na 
Avenida Pátria trecho compreendido entre a rua Bernardo Paz e a rua Alferes Rodrigo, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1712/904/09, solicita ao setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na rua Cristovão Colombo em frente ao nº 131, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1713/905/09, solicita ao setor competente que execute 
operação tapa buracos na Avenida São Bento, em toda a extensão, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 1714/906/09, Solicitamos ao Executivo Municipal para que reavalie a 
intenção de doação de área ao SESC, feita de forma unilateral pela administração 
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municipal, inclusive já amplamente divulgado na imprensa regional e estadual. 
Considerando que a área pretendida para doação ao SESC é a mais nobre área que o 
município possui, do ponto de vista geográfico, financeiro e estratégico, vislumbrando o 
crescimento econômico e populacional do município nos próximos anos, inclusive com 
a possibilidade de se tornar escassa a oferta de áreas centrais em nosso município, 
pelas  óbvias razões enunciadas; Considerando reconhecer a importância do projeto de 
regionalização da unidade de Carazinho, especialmente para o nosso município, mas 
também a tantos outros que se utilizam constantemente dos serviços aqui prestados; 
Considerando ser de suma importância para a propulsão de melhores condições de 
atendimento ao comércio local e regional, aos comerciários especialmente, os 
verdadeiros mantenedores da unidade; Considerando que a doação da referida área 
privilegia apenas um dos S, em detrimento a todos os outros,  estabelecidos em nosso 
município, havendo a possibilidade de conjunção de objetivos e atendimento público de 
uma demanda do SISTEMA S, oportunizando inclusive a centralização dos serviços 
num único local; Considerando que o município possui a faculdade de desapropriação 
de áreas privadas para atendimento a interesses público e social; Considerando haver 
em nosso município outras áreas disponíveis, também centrais, sem edificações ou 
benfeitorias há anos, com condições físicas para atender a demanda apresentada. Os 
vereadores abaixo assinados, sugerem realizar levantamento físico das áreas 
disponíveis centrais, e suas condições de conservação, especialmente do atendimento 
dos preceitos legais, buscando a possibilidade de desapropriação de alguma delas, 
Vereador Eugênio Grandó  – PTB e Vereador Gilnei Jarré  – PSDB; 1715/907/09, 
Solicitando a Secretaria Municipal de Educação, que estude a possibilidade de um 
transporte escolar para as crianças da creche do CAIC, pois em dias de frio e chuva as 
mães caminham mais de 1 km de distancia com as crianças, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1716/908/09, Solicitando a Secretaria Municipal de Educação, para que estude a 
possibilidade da colocação de aquecedores junto às salas de aula da creche da escola 
CAIC, pois nos dias de frio, as crianças têm sofrido com as baixas temperaturas, 
Vereador Elbio Esteve  – PSDB; requerimentos: 1717/345/09, A Vereadora abaixo 
subscrita requer na forma regimental, que depois de ouvido o plenário e com a 
aprovação dos Senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao 
Sistema Fecomércio SESC do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Silvio Bento - 
Gerente de Saúde, Educação e Cultura do SESC/RS, e na pessoa do Sr. Everton José 
Dalla Vecchia - Diretor Regional do SESC/RS solicitando a aplicação do Programa 
Mesa Brasil SESC no município de Carazinho.Nosso município tem carências cruciais 
neste aspecto e por conhecer o programa incluí-los nas práticas que o SESC já aplica 
no município com a sua equipe de trabalho é fundamental. Por ser um programa de 
segurança alimentar e nutricional sustentável, que redistribui alimentos excedentes 
próprios para o consumo ou sem valor comercial e por ser o programa uma ponte que 
busca onde sobra e entrega onde falta, contribuindo para diminuir o abismo da 
desigualdade social no país. O programa é também uma ação conjunta que integra o 
SESC, empresas, instituições sociais e voluntários no esforço de diminuição das 
carências alimentares e do desperdício de alimentos, com um papel pró-ativo que 
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demonstra que é possível minimizar os efeitos da fome e da desnutrição através de 
programas sociais práticos, a custo reduzido e aplicação imediata. Com caráter 
permanente, baseado na parceria com responsabilidades assumidas por todos os 
segmentos sociais envolvidos, respeitando-se suas especificidades. As instituições 
sociais fazem parte de um esforço conjunto para melhoria da qualidade de vida e da 
cidadania através da responsabilidade social compartilhada. A alimentação é direito 
fundamental de todo e qualquer cidadão. Um direito social básico, mas que, 
lamentavelmente, não é garantido a todas as pessoas e por isso são necessárias ações 
que possam melhorar esta situação duplamente perversa, a fome e o desperdício de 
alimentos, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1718/346/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, 
seja encaminhado ofício a o Presidente  IPERGS- Instituto de Previdência do  Estado 
do Rio Grande do Sul, Sr. Eloi João Zanella, para que estude a possibilidade de 
aumentar o número de consultas destinadas mensalmente aos médicos credenciados 
em nossa cidade, é grande a reclamação por parte dos usuários, quanto ao número 
atual de consultas o que não satisfaz a demanda, principalmente quando necessitam 
em casos de urgência precisam pagar consultas particulares, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1719/347/09, Solicita envio de oficio com votos de profundo pesar aos familiares 
da Sra. GESSI ROOS, transcorrido no último dia 23 de julho, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1720/348/09, Solicitam o envio de oficio com votos de profundo pesar 
aos familiares do Sr. JAIR ORLING DA SILVA, transcorrido no último dia 25 de julho, 
todos os vereadores; 1721/349/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de Bancada na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, a cada um dos deputados e senadores da 
bancada gaúcha e ao Deputado Paulo Pimenta, autor da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 386/09) que restitui a exigência de diploma de curso superior para 
Jornalistas, manifestando nosso total apoio a aprovação imediata desta PEC. Somos 
totalmente favoráveis a aprovação desta PEC de autoria do nobre Deputado Paulo 
Pimenta, em razão de que consideramos a decisão do Supremo bastante equivocada, 
pois é inadmissível que para a profissão de jornalista seja necessário apenas o hábito 
da leitura e o exercício da prática profissional, quando sabe-se o quanto é essencial e 
imprescindível os preceitos técnicos e éticos, necessários para o desempenho de 
tarefas como entrevistar, noticiar e editar, e que são adquiridos através do curso 
especifico para a pratica de tal profissão. O diploma não evita de forma alguma a 
ocorrência de abusos, somos cientes disso, mas cientes também de que tais abusos 
podem ocorrer em qualquer profissão, por isso se faz tão importante à exigência de 
formação superior em todas as áreas profissionais, e neste caso da profissão de 
jornalistas a exigência de diploma não impede de forma alguma o cidadão de exercer a 
liberdade de manifestação do pensamento nos veículos de comunicação social, e 
concordamos em absoluto com o que diz o Deputado Paulo Pimenta a esse respeito 
quando o mesmo se manifesta dizendo que “o que impede o exercício desse direito é a 
concentração da mídia em mãos de poucos grupos, a orientação editorial dos veículos 
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de comunicação e a "ditadura dos anunciantes ou do mercado", que não privilegia a 
informação isenta”. Acredito, como a grande maioria das pessoas, que infelizmente o 
Ministro Gilmar Mendes interpretou de forma errônea o dispositivo constitucional que 
prevê a liberdade de expressão, pois não há duvidas de que tal dispositivo foi 
introduzido como forma de criar um mecanismo que impedisse a volta da censura, e 
convenhamos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pois esta é uma profissão 
que requer muita qualificação, necessitando assim como as demais profissões, do 
diploma de formação, pois a exigência deste, não constitui nenhum embaraço à 
liberdade de expressão e deve ser sim, condição obrigatória para o exercício 
profissional do jornalismo, como foi até esta decisão equivocada do Supremo. 
Senhores, cientes da insatisfação provoca com a decisão do supremo, não só por parte 
dos jornalistas mas, de grande parte da sociedade brasileira, universidades, 
especialmente estudantes das faculdades de jornalismo espalhadas pelo país inteiro, é 
que continuamos nos perguntando a quem interessa que o jornalista não tenha o 
preparo das universidades, e por isso queremos manifestar nossa posição 
absolutamente FAVORÁVEL a aprovação imediata desta PEC. Ficamos imensamente 
satisfeitos de saber que nosso requerimento datado de 22 de junho, onde solicitamos 
providências no sentido de reverter essa posição tomada pelo Supremo Tribunal 
Federal, foi revertido na criação desta PEC, pois com certeza todas as manifestações 
recebidas devem de alguma forma ter contribuído para a decisão de se reverter este 
quadro. Agora só podemos esperar que a sensatez dos nobres deputados possa 
devolver a qualificação a uma profissão de tão relevante importância, que possui além 
de tantas, uma grande função social. PS.: Encaminhar cópia aos órgãos de imprensa 
de nossa cidade (jornais e rádios), a Associação Riograndense de Imprensa – ARI, ao 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e as Universidades da 
Região que possuem Curso de Jornalismo, Vereador Felipe Sálvia  – PDT; 
1722/350/09, Solicita envio de oficio com votos de profundo pesar aos familiares da Sra. 
NEUSA REGINA RODRIGUES, transcorrido no último dia 27 de julho, todos os 
vereadores; 1723/351/09, Solicita envio de oficio com votos de profundo pesar aos 
familiares da Sr. ODACIR BORBA DE MELO, transcorrido no último dia 25 de julho, 
todos os vereadores; moções: 1724/301/09, Solicita envio de oficio de cumprimentos ao 
ciclista EVERSON ASSIS, pela conquista na 4º Etapa do Campeonato Gaúcho de 
Ciclismo ocorrida no dia 19 de julho na cidade de Sapiranga, Vereador Paulino de 
Moura  – PTB; 1725/302/09, Solicita envio de oficio de cumprimentos ao Sr. NAVILIO 
BRANDELERO, pela sua posse como novo presidente do Lions Clube Industrial, 
transcorrida no dia 10 de julho, Vereador Paulino de Moura  – PTB; 1726/303/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício 
de congratulações do Poder Legislativo de Carazinho ao novo Presidente do Lions 
Clube Industrial de nossa cidade, Sr. Navilio Brandellero. Com certeza o belo trabalho 
social desenvolvido por esta entidade, que é uma organização de líderes de negócios e 
profissionais, que prestam serviços humanitários, ajudando a estabelecer a paz e a boa 
vontade no mundo merece destaque, pois no mundo em que vivemos são poucas as 
pessoas engajadas em proporcionar melhor qualidade de vida aos que precisam. 
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Receba, Sr. Navilio Brandellero e demais integrantes da atual diretoria, o 
reconhecimento deste Poder Legislativo Municipal, bem como o desejo sincero de que 
seu período como Presidente desta entidade seja repleto de grandes realizações e que 
como voluntários, possam auxiliar nossa comunidades e assim atender as 
necessidades humanitárias que são sempre tão expressivas quanto ao número, 
principalmente em razão das dificuldades financeiras, Vereador Felipe Salvia – PDT; 
1727/304/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Presidente do Sindicato dos Comerciários, 
Sr. Ivomar de Andrade e a Direção do Centro de Educação Infantil Pequeno 
Comerciário, cumprimentando-lhes pela Campanha de Solidariedade, onde foram 
arrecadados agasalhos que foram distribuídos em frente à escola pelos próprios alunos, 
dando-lhes assim a possibilidade de poder ver com os próprios olhos a grandiosidade 
desta iniciativa e a importância de sua participação, podendo ver o quanto um gesto de 
doação pode abrandar as dificuldades de pessoas humildes e que muitas vezes não 
tem o que vestir, devido às dificuldades financeiras. Estas campanhas de doação de 
agasalhos, calçados, cobertores que muitas vezes estão só ocupando espaço nos 
armários é sem dúvida alguma uma belíssima iniciativa, pois envolve toda a 
comunidade, incentiva a solidariedade, o amor ao próximo, nos faz perceber que 
existem muitas pessoas que dependem deste tipo de gesto e que se cada um fizer a 
sua parte é possível ao menos amenizar as dificuldades enfrentadas por esta grande 
parcela da população.Esperamos que o exemplo do Sindicato dos Comerciários e 
destas crianças, os “pequenos comerciários” possa ser seguido por outras entidades e 
empresas de nosso município, não só com relação à doação de agasalhos, mas 
também com outras formas de colaboração, que acreditamos, serem sempre muito bem 
vindas, Vereador Felipe Sálvia  – PDT; 1728/305/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicado dos Motoristas de Carazinho, as 
empresas de Transporte coletivo e de carga do município, por ocasião da passagem do 
DIA DO MOTORISTA, ocorrida no dia 25 de julho do corrente. Esta data é 
extremamente importante, pois é a oportunidade em que prestamos homenagem a 
todas as pessoas que conduzem veículos de forma profissional ou amadora, 
responsáveis pela condução do progresso deste imenso país e que enfrentam 
diariamente os perigos das estradas, a insegurança das cidades, a violência no trânsito. 
Nesta data em especial, nosso maior desejo é de que todos os motoristas sejam 
prudentes ao volante, respeitem as leis de trânsito e voltem para suas casas com 
alegria e a satisfação do dever cumprido, pois conduzir um veículo é sempre uma 
grande responsabilidade, em razão de que há inúmeros obstáculos a serem vencidos, 
especialmente no que se refere às condições físicas das estradas de nosso país, que 
em muitos casos proporcionam insegurança.Recebam todos, motoristas em geral e em 
especial os que têm a missão de transportar vidas humanas e as riquezas da nossa 
terra, o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho a quem 
diariamente vem contribuindo para um Brasil ainda maior, vencendo dificuldades e 
deixando exemplos de determinação e competência resultados de um trabalho digno e 
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honesto, Vereador Felipe Sálvia  – PDT; 1729/306/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do 
Poder Legislativo ao Sindicado Rural e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Carazinho, a Cotrijal, a empresa E. Orlando Ross, a Bunge e demais empresas neste 
segmento com sede nesta cidade, por ocasião da passagem do DIA DO COLONO, 
ocorrido no dia 25 de julho e em razão da comemoração do DIA DO AGRICULTOR, 
que será comemorado amanhã dia 28 de julho. É uma alegria para todos nós, 
podermos nesta data nos congratulamos com nossos colonos, agricultores: mulheres, 
homens e jovens que dia após dia, enfrentam todas as diversidades e adversidades, 
especialmente neste ano em que a nossa agricultura e pecuária sofreram tanto com o 
fator da estiagem, mas que independente disso continuam com muito afinco cultivando 
suas terras, produzindo, gerando empregos e riquezas, ficando na maioria das vezes no 
anonimato. São eles, que constroem, em silêncio, a grandeza deste nosso enorme país. 
Não há, dúvida de que o Brasil deve grande parte de sua prosperidade ao produtor 
rural, então nada mais justo do que aproveitar esta oportunidade para reverenciar 
aqueles que se dedicam ao cultivo da terra, pois é do suor desses heróis anônimos que 
sai a energia que movimenta praticamente todos os demais segmentos da nossa 
economia. Graças ao nosso produtor rural, temos alimentos em nossas mesas e é 
através da matéria prima por eles produzidas que a grande maioria das indústrias 
sobrevive, então a geração de empregos industriais se deve em grande parte também 
ao produtor rural. Por tudo isso, neste 25 e 28 de julho, Dia do Colono e Dia do 
Agricultor, respectivamente, nosso reconhecimento e gratidão a esses brasileiros que 
fazem nascer no campo, na terra, o pão nosso de cada dia, o sustento da nossa vida, 
de nossas famílias, colaborando para o crescimento e desenvolvimento de nosso país, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1730/307/09, Solicita envio de oficio parabenizando ao 
SINDICATO RURAL DE CARAZINHO na pessoa do Sr. Jânio Pacheco pela passagem 
do Dia do Colono, ocorrida no dia 25 de julho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1731/308/09, Solicita envio de oficio de congratulações ao Presidente da ASSOCIAÇÃO 
DOS CAMINHONEIROS DE CARAZINHO, Sr. Flávio Adiers, pela passagem do Dia do 
Motorista, ocorrida no dia 25 de julho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1732/309/09, 
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao 
plenário para aprovação, seja encaminhado ofício parabenizando , Associação dos 
Caminhoneiros, Motoristas e Transportadores do Planalto, pela passagem do seu dia 
comemorado na data de 25 de julho festejamos o dia do motorista  e do colono está 
classe de profissionais tão importante para nosso país, que diariamente  enfrentam as 
intempéries do tempo, e o risco eminente de assaltos e acidentes que nossas estradas 
oferecem no cumprimento de sua missão não medindo esforços para executar suas 
tarefas  com dignidade e responsabilidade  e bravura. Recebam desta forma o 
reconhecimento do poder Legislativo e extensivo aos familiares destes guerreiros da 
estrada e do campo transportando e produzindo principalmente nosso alimento  
garantindo o pão de cada dia em nossa mesa, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
1733/310/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Sr. Navilio 
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Brandellero,  assumindo a presidência do Lions Clube Industrial de Carazinho gestão 
2009/2010  no dia 10 de julho de 2009.  Entidade a qual presta serviços voluntários à 
comunidade ao longo dos anos da sua existência. Desejamos sucesso e pleno êxito 
para a nova diretoria nos seus trabalhos voluntários em prol da comunidade 
carazinhense, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1734/311/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a Associação dos Caminhoneiros e Motoristas  de  
Carazinho,  na pessoa do Senhor Presidente Flávio Adiers, pelo Dia Nacional do 
Motorista comemorado no dia 25 de julho de 2009. Nossos parabéns a todos os 
motoristas, os quais são responsáveis por 65% do escoamento da produção do país. A 
toda nova partida o motorista abre novos horizontes buscando o futuro para toda a 
região. A força do seu trabalho torna os homens dignos de si mesmos, porque pelo seu 
esforço e tenacidade promovem a fartura, o bem estar e a riqueza dos povos, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 1735/312/09, A Vereadora abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando o Bochófilo Carazinhense , na pessoa do Sr. Milton Schmitz – 
Presidente da TW Transportes, pela sua participação na Seleção Brasileira de Bocha  
formando dupla com um catarinense, defendendo o Brasil na competição nos Jogos 
Mundiais nos dias 19 a 24 de julho de 2009 na cidade de Kaohsiung, na China. 
Conquistando a medalha de bronze para o nosso país. Nossos parabéns por mais esta 
conquista, motivo de alegria para todos carazinhenses e brasileiros, realização de um 
sonho e levando o nome do município de Carazinho e do Estado do Rio Grande do Sul 
a nível mundial, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1736/313/09, A Vereadora abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando o Secretário 
Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Sr. Osmar Terra, 
pela atenção dada a equipe gestora do Hospital de Caridade de Carazinho – HCC no 
dia 25 de julho de 2009, com a compreensão e orientações técnicas objetivando 
orientar a população na prevenção  a Gripe A (H1N1). Pela sua postura e competência 
estamos conduzindo de forma coerente e mais tranqüilamente esta epidemia no nosso 
município, e também quanto a disponibilização de equipamentos, medicamentos,e  
atendimento tanto hospitalar (UTI) quanto na ampliação do horário de atendimento nos 
postos de saúde (até as 22 horas) no município, atendendo a demanda em função do 
surto na procura pelo sistema de saúde, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1737/314/09, Solicita envio de oficio parabenizando o Bochófilo Carazinhense, na 
pessoa do Sr. MILTON SCHMITZ – PRESIDENTE DA TW TRANSPORTES pela 
conquista inédita de medalha de Bronze para nosso país, e por sua participação na 
Seleção Brasileira de Bocha, defendendo o Brasil na competição nos Jogos Mundiais 
nos dias 19 a 24 de julho de 2009 na cidade de Kaohsiung, na China, Vereador 
Leandro Adams – PT; 1738/315/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício 
parabenizando , Associação Médica de Carazinho, Hospital Comunitário e Secretária de 
Saúde , pela iniciativa de promover na ultima quarta-feira  do corrente mês treinamento 
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para os profissionais de saúde de Carazinho e região com a finalidade de orientar e 
esclarecer os profissionais,sobre o vírus da gripe A H1N1. Recebam desta forma o 
reconhecimento do poder Legislativo pela sua atitude de trazer esclarecimentos aos 
profissionais da saúde, e conseqüentemente a população, pois os mesmos vão oferecer 
a comunidade um melhor atendimento com tranqüilidade e conhecimento evitando 
assim o pânico da população leiga, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1739/316/09, 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 ao SESC Carazinho, pelo prêmio QUALIDADE-RS na pessoa da gerente  
Giana Groth por ter representado a entidade na premiação. Estando entre os destaques 
do ano, o SESC Carazinho recebeu o Troféu de Bronze, sendo reconhecido por estar 
entre as  organizações  que mais se destacaram no último ano na busca pela melhoria 
contínua no seu sistema de gestão. Receba novamente os mais sinceros votos de 
sucesso da parte deste vereador que deseja que cada vez mais represente nosso 
município dessa maneira tão significativa, incentivando outras organizações a ter um 
trabalho tão bem desenvolvido e organizado, buscando sempre aprimoramento em 
suas áreas, focando em primeiro lugar a qualidade de vida do ser humano, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 1740/317/09, 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 ao senhor Milton 
Schimitz por ter representado nosso município e também o país  na disputa de bocha 
nos Jogos Mundiais, realizados em Kaohsiung na China. Ao lado do catarinense Rafael, 
Schimitz defendeu pela segunda vez o Brasil em jogos mundiais trazendo a 
significatória medalhe de bronze estampada no peito, valorizando cada vez mais o 
esporte; colocando em destaque nossa cidade como forte candidato para futuras 
competições. Receba novamente os mais sinceros votos de sucesso da parte deste 
vereador que deseja que cada vez mais conquiste títulos desse tão alto nível, e possa 
assim promover o esporte tanto em âmbito regional como internacional, incentivando e 
trazendo sempre novos adeptos a esta modalidade tão bem representada por sua 
pessoa, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1741/318/09, Solicita envio de oficio de 
cumprimentos ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS, na pessoa do 
Sr. Onildo Kuntz, bem como pela passagem do Dia do Motorista, ocorrida no dia 25 de 
julho do corrente, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1742/319/09, Solicita envio de oficio de 
cumprimentos ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO, na 
pessoa de seu presidente o Sr. Elio Bernardi bem como a todos os trabalhadores pela 
passagem do Dia do Colono, ocorrida no dia 25 de julho, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1743/320/09, Solicita envio de oficio de cumprimentos a COTRIJAL, na pessoa de seu 
presidente, Sr. Nei César Mânica, bem como a toda equipe de funcionários e 
Cooperados pela passagem do Dia do Colono, ocorrida no dia 25 de julho, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de 
bancadas, hoje não teremos o intervalo regimental e como prevê o nosso regimento, a 
ultima sessão do mês teremos a tribuna livre, convido aos lideres de bancada que 
recebam o presidente do CONSEPRO o Sr. Renato Suss, com a palavra o presidente 
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do CONSEPRO; Senhor Renato Suss; apenas como cidadão simples e comum da 
nossa comunidade, tento ajudar a construir, dentro da nossa Carazinho, apenas para 
fazer com que a consciência da gente consiga bater palmas na hora em que a gente vai 
encostar a cabeça no travesseiro, meu presidente, me inclino diante de vocês, prezados 
vereadores, me inclino diante dessa platéia, a todos que aqui estão, e quero dizer que 
estamos encarando um desafio, como muitos outros desafios nós já encaramos, vou 
citar alguns, que por motivo de parcerias sérias, boas, toda a cidade, toda a nossa 
comunidade, se beneficiou, quando eu fui presidente do CDL pela primeira vez, uma 
grande parceria com o prefeito municipal, com a Câmara de Vereadores e com meu 
querido amigo Paulino, que na época puxou o natal alegria lá do aeroporto até o centro 
da cidade, foi maravilhoso, essa parceria honesta, limpa, de homens, foi com que o 
natal alegria desse um salto de qualidade e fizesse a festa da nossa população, a 
segunda parceria que deu certo quando pedimos ao prefeito Iron Albuquerque, o 
estacionamento rotativo pago, a meia noite, no dia dos pais, uma homenagem que 
fizemos, na CDL, ele assinou que o estacionamento rotativo pago daquele momento em 
diante seria implantado, fizemos uma boa pareceria e uma boa briga pelo hospital de 
olhos, e com a grande parceria com os municípios da nossa prefeitura, dos nossos 
vereadores, nossas entidades, esta lá o maravilhoso hospital de olhos hoje, atendendo 
de duzentos a duzentos e cinqüenta pessoas pobres e também de média renda todos 
os dias, foi com uma ótima parceria que conseguimos, com a Câmara de Vereadores, 
com o prefeito Alexandre, junto com o Vereador Gilnei Jarré, nas primeiras reuniões, 
para implantação das câmaras de vídeo monitoramento, hoje nossas câmaras de vídeo 
monitoramento estão prestando um maravilhoso trabalho, estão instaladas,  que não 
vimos mais nenhuma vitrine ser quebrada, me parece que uma após a implantação, e o 
furto de carros, que na época, antes da implantação, em frente do hospital, era uma 
verdadeira farra para os ladrões, depois disso, nenhum carro mais em frente do hospital 
foi furtado, foi construído com uma boa parceria a delegacia de policia, o CONSEPRO 
da época, a prefeitura, Câmara de Vereadores, e lá esta a delegacia de policia 
construída pela nossa comunidade, os fundos do hospital também uma parceria, 
prefeitura, hospital, e eu tenho que rasgar um elogio ao Irineu Graebin, que foi buscar 
na consulta popular recursos também de emendas de deputados, lá estão os 
novecentos metros quadrados que custaram seiscentos e sessenta e dois mil, isso foi 
dito no dia da inauguração, apenas seiscentos e sessenta e dois mil por novecentos 
metros quadrados, senhor presidente, então, antes de eu iniciar sobre o presídio onde 
nós tentamos também desenvolver uma parceria séria porque hoje nós sabemos que o 
presídio não é apenas um presídio, é um amontoado de pessoas, e o holocausto 
instalado, é um campo de concentração, é onde verte fezes e vergonha, permanente, 
então nós, apenas hoje, estamos presidente do CONSEPRO porque o destino quis, nos 
furtou o nosso presidente, então como vice eu assumi, e ser apenas presidente como 
figura decorativa não nos servia, então nós entramos nesse, tentamos entrar neste 
indigesto projeto, muito necessário porque é vergonhoso para nossa comunidade, 
primeiro lugar visitamos o doutor Orlando, nosso juiz, para ver se ele aderisse também 
a essa parceria, depois fomos ao nosso prefeito Aylton, que abriu as portas e que logo 
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nos disse sim, só que ele pediu, hoje eu vou te falar então, ele pediu para que não 
falássemos o nome dele naquele momento, a Sandra estava junto, porque senão iam 
cair de pau em cima dele, porque ele até sugeriu que fosse feito lá nos fundos do 
parque, onde realmente não tem nada, nós fomos visitar os fundos do parque, nós 
levamos a PATRAN, nós levamos o presidente da UAC, nós levamos o presidente do 
LIONS, nós levamos o meu ex-presidente Brentano, seu Dinarte Graeff, foram inúmeros 
cidadãos de responsabilidade e que olharam e que verificaram que lá existem em torno 
de cem hectares que não existem arvores, então o que nós pensamos, para que nosso 
prefeito não fosse malhado, nós assumimos e ouve um malho no jornal, que nós 
apenas sorrimos e apenas perdoamos, não existe outra coisa, não sei se o cidadão 
conhece os fundos do parque, eu acredito que não, se não ele não teria dito isso, e 
realmente para nós encararmos um projeto desses, às vezes temos que ter idéias 
insanas, presidente, parece até, e assim foi, dentro do nosso CONSEPRO tivemos 
inúmeras reuniões e foi unânime a vontade e ninguém falou mal de que até poderia ser 
no fundo do parque, por quê? Até porque a nossa intenção não seria apenas um 
presídio como esse, seria uma colônia penal, nós sabemos que ai no presídio, 80% dos 
presidiários estão na faixa etária do trabalho de 20 a 25 anos, drogados, que 
cometeram crimes, até quero me reportar ai ao trabalho do Erlei, que quer instalar uma 
fazenda Esperança em Carazinho, e essa, se não for instalado, mais presídios teremos 
que construir, porque a fazenda esperança é a salvação dessas crianças de 20 a 25 
anos, para que não sejam clientes dessa vergonha, ajudem-no, para que mais tarde 
não precisemos construir ainda mais presídios, eu queria dizer assim que alguém ligou 
agora para nós, e falou que o governo federal não abrirá licitações para presídios este 
ano, saiu aqui no jornal diário, até trouxe junto, que viriam quatrocentos mil reais para 
Carazinho para ajeitar, então não vem mais, provavelmente não vem mais, eu queria ter 
começado diferente um pouco, mas eu acho que foi bom assim, e o que nos estimulou 
muito a realmente começar a mexer nesse assunto indigesto, foi esse abaixo assinado 
aqui, depois vocês dão uma olhada, feito em 1991, as pessoas do bairro Santo Antonio, 
já fizeram um abaixo assinado pedindo para que o presídio saísse desse bairro, em 
19/02/93, câmara recebe apoio do executivo para transferência do presídio municipal, 
15/02/93, câmara busca solução para os problemas do presídio, diário da manhã de 91 
populares querem mudar presídio de lugar, senhor secretario, queremos construção do 
presídio fora do município, Iron Albuquerque, daí veio lá do Geraldo Nogueira Gama, 
secretario do estado e da justiça, senhor chefe de gabinete, informo a vossa senhoria 
que determinei a inclusão da obra do novo presídio de Carazinho na proposta 
orçamentária a ser apresentada pela secretaria da justiça do trabalho e da cidadania, 
6/05/93, noticioso, 31/12/93, secretario da justiça e da segurança que diz o seguinte, 
superlotação vai acabar, nova penitenciaria será construída em 94, não sei se eu 
preciso dizer mais alguma coisa, então um presidente de CONSEPRO tem que se 
envolver, perdão pelo que eu vou dizer, porque as autoridades não, daí se diz que é o 
estado que é responsável, se fosse pelo estado, hoje a delegacia nem estaria ai, foi 
construída pela comunidade, na época que viemos aqui buscar recursos para 
instalação das câmaras de vídeo monitoramento, um vereador disse assim, nem 
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adianta pedir mais de vinte mil, daí nós chegamos acanhados aqui, daí o Felipão disse 
assim, não, é oitenta mil, a câmara esta dando, bota, então nós, babamos aquela vez 
Felipe, e graças a essas parcerias de confiabilidade, mais os cem li que o prefeito 
Alexandre deu, mais, em torno de vinte mil que o CONSEPRO conseguiu arrumar, nós 
instalamos as maravilhosas câmaras, daí se o presidente do CONSEPRO acha que tem 
que construir um presídio novo, é chamado de insano, muito obrigado, aqui nós temos 
assim, pela, nós pedimos uma arquiteta para Munique Reich, para que fizesse um 
projeto, um pré-projeto para que nós pudéssemos fazer uns cálculos sobre o que 
custaria um novo presídio com cem celas, aqui tem dezesseis celas amontoando 
pessoas, não são só bandidos, tem pessoas dentro de cada um, que talvez por falta de 
família, por falta de instrução, por falta de instrução, por falta de EMOCI em colégios, ou 
religião, são jogados e amontoados ai, cada vez mais, daí o nosso prezado juiz, homem 
de respeito e homem responsável disse que ele não poderia deixar de mandar mais 
gente lá, só que ele esta cometendo um crime contra o artigo numero cinco da 
constituição, lei, a obrigação dele é realmente botar lá, e ele falou isso, ele disse que 
ele não sabe mais o que fazer, o juiz em Porto Alegre deixou de botar dezoito bandidos 
na cadeia porque não tem mais lugar, ele disse que não pode cometer um crime contra 
a constituição, para vocês saberem, o presidente já olhou, depois cada um da uma 
olhada, seria uma área de mil e quatrocentos e quarenta e três metros quadrados para 
cem celas, quatrocentos apenados, com todas as instalações necessárias, o CUB hoje 
esta em torno de mil cento e vinte, ate eles acabaram com o CUB é outra sigla que 
existe, hoje, mas o custo unitário básico deve estar em torno de mil e cem, mil cento e 
trinta, presidente, o senhor sabe disso, o custo de alto padrão, o irmão do engenheiro 
também deve saber, o custo unitário básico da construção civil hoje de alto padrão é mil 
e duzentos reais, deve estar um pouco a mais, então para mil e quatrocentos e 
quarenta metros quadrados de área construída em alto padrão, daria em torno de um 
milhão e seiscentos, um milhão e setecentos reais, eu li na grande imprensa, que para 
400 apenados precisariam 14 milhões, eu não sei para onde vão essas rebarbas, então 
isso deixa a gente enojado, certas coisa, sabe, como cidadão comum, ver essas 
barbaridades e a solução não acontece, pedimos a quatro, cinco anos atrás que fosse 
sempre direcionado, para a segurança publica de Carazinho um milhão de reais por ano 
justamente para essas finalidades presidente, daí nós víamos com tristeza que então 
eram colocados vinte mil reais, e lá na sigla, lá no orçamento, onde diz, propaganda e 
publicidade, setecentos e cinqüenta mil reais, é nojento de ver isso, eu apenas como 
cidadão comum, vim trazer a minha participação, a minha vontade de se resolver, para 
que essa chaga que realmente verte vergonha e fezes, sem parar, realmente nós 
consigamos uma solução, o caminho não é o CONSEPRO, o caminho é a Câmara de 
Vereadores, a historia, a Câmara de Vereadores daquela época esta manchada, o 
nome dela esta manchado, porque não resolveram o problema, eu agradeço a atenção 
de vocês, e me perdoem e o desabafo, mas eu não vim aqui apenas para elogiar, muito 
obrigado presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; gostaria de comunicar o 
nosso convidado de hoje o senhor Renato, que a comunidade carazinhense reconhece 
o seu trabalho, tantas lutas pela nossa comunidade, e tem algumas diferenças quanto 
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ao local da instalação, mas com certeza a comunidade inteira reconhece e aplaude seu 
trabalho na nossa comunidade, convido os colegas vereadores para despedir do nosso 
convidado, e os cumprimentos; Senhor Renato Suss; só um ultimo, a questão lá do 
parque da cidade, então quando o Aylton falou e pediu para que não mencionasse, nós 
ficamos quietos e carregamos, mas eu vejo assim, que no parque da cidade, se fosse 
instalado realmente e com seriedade, os apenados, esses que tem penas mais leves, 
eles poderia ser úteis lá para a conservação do parque, porque aquele parque é 
depredado, foram plantados mil e oitocentas, o Dinarte esta ai, mil e oitocentas mudas 
de pinheiro não é Dinarte? E por falta de cuidado hoje estão só os talinhos lá ainda, as 
formigas comeram, lá em baixo, nós falamos com o casal que cuida,  diz que lá o 
banheiro é depredado, ou que não podem levar porque quebram, e aquele açude nos 
traz amargas lembranças de famílias que perderam jovens lá dentro, o parque pode ser 
um canal, não precisa ser lá, absolutamente, mas eu vejo assim, até como positivo, e 
veja assim, aquela macega lá, eu valorizo muito mais, muito mais os cinco mil 
moradores que tem em redor do presídio e tem que conviver com isso, lá não teria 
nenhum morados, apenas a macega que poderia até ser florestada pelos presidiários, 
seria um ponto muito positivo, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
convidamos agora aos lideres de bancada para receberem o Sr. Jorge Napp que fará 
uso da tribuna da casa do povo; Senhor Sergio Napp; em primeiro lugar quero dar boa 
noite a todos, aos nobres vereadores, agradecer o presidente da câmara que me cedeu 
esse espaço porque eu quero expor a minha situação, o que eu estou passando, não 
estamos aqui para criticar, falar mal, nem atacar ninguém, só estamos tentando colocar 
o que esta acontecendo, a minha situação e tem mais funcionários atrás de mim que 
foram demitidos, não estamos falando mal, e nem pedindo emprego, o que a gente só 
quer, é conseguir receber o nosso seguro desemprego, que não sei por que cargas 
d’agua que falam que foi feito um digito errado, mas tudo bem, nós fomos lá fazer, 
todos os funcionários, como é que um não conseguiu receber, e os outros não 
conseguiram, onde é que esta o erro, será que é para cima de mim? E pedir o apoio de 
todos os nobres vereadores ai, independente de bandeira política, porque eu tenho 
família, e todo mundo eu acredito que tenha família também, e sabe quando o sapato 
aperta, que a gente tem luz, tem água, tem mercado, fora as contas por fora, o que a 
comunidade talvez ainda não saiba, é que a gente esta passando muitas vezes por 
caloteiros, só que não é a realidade, tem que tentar olhar o nosso lado, saber o que a 
gente esta passando, o que a gente esta vivendo esses meses, de abril para cá, porque 
o seguro desemprego é um direito do trabalhador, não sai dos cofres do município, o 
que aconteceu de errado? A gente só quer, que todos os vereadores nos de um apoio e 
vamos procurar resolver juntos essa situação, que a gente não sabe mais onde 
recorrer, que a coisa esta difícil, esta apertado para mim, acredito que por trás de mim, 
outros colegas também foram na mesma situação que eu, talvez estejam passando 
pela mesma situação, só que chegou no ponto de expor o seguinte, eu tenho família, eu 
tenho duas filhas, e elas não querem saber de onde é que vem o dinheiro para comprar 
um calçado para o colégio, de colocar comida na despensa, como diziam antigamente, 
de onde é que sai, além de estar desempregado, não conseguir emprego e sem o 
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seguro desemprego, o que eu estou pedindo, e acredito que meus colegas que estão 
na mesma situação que eu estariam aqui juntos, é que a câmara, nos de um apoio, 
porque esta difícil a situação, foram 56, não estamos atacando ninguém, a gente só 
quer que nos dêem um apoio para conseguir o nosso direito, agradeço toda a 
compreensão de todos os vereadores, do pessoal presente, meu muito obrigado, é só o 
que eu tinha para falar, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
agradecemos o Sr. Jorge Napp, e também informo que em nome dos dez vereadores 
vamos pedir ao departamento jurídico da casa que faça uma consulta ao ministério 
publico do trabalho e veja a situação dessas pessoas, convido agora os lideres de 
bancada para receber o Sr. Alberto Dinarte Graeff, que falara em nome do movimento 
dos aposentados e pensionistas de Carazinho;  Senhor Alberto Dinarte Graeff; boa 
noite digno presidente da câmara municipal de vereadores de Carazinho, senhores edis 
municipais, e publico que tanto engalana as noites de segunda-feira da nossa câmara, 
na qualidade de membro, vice-presidente do movimento dos aposentados, futuros 
aposentados e pensionistas de Carazinho, faço uso deste microfone para me dirigir aos 
senhores para explicar-lhes, que o nosso movimento dos aposentados, apesar de já 
existirem, outras entidades em nossa cidade, que talvez propugnem no Mesmo tema, o 
que nos uniu para fundarmos esse movimento foi a indignação, a indignação de vermos 
nossos pais, nossos avós, nossos amigos, aposentados após contribuírem uma vida 
inteira, 35 anos ou mais, virem a ser aposentando com dois ou três salários mínimos, e 
após dois ou três anos estarem ganhando apenas um salário, acredito que outras 
entidades tenham a mesma intenção, tenham os mesmos fitos, que o nosso 
movimento, só que nós temos uma pequena diferença, porque estamos transformando 
as nossas vontades em ações, o nosso movimento hoje tem cerca de dez convênios a 
disposição, não só dos aposentados de Carazinho, mas também de pessoas e do 
publico em geral, nós temos medico, dentistas, laboratórios, inclusive advogados, que 
nós temos aqui o Vereador Grandó, que é um dos advogados que graciosamente pos 
seus serviços a disposição dos advogados, e aproveitando eu queria dizer que a nossa 
sede fica a  rua Silva jardim, esquina 20 de setembro, e trabalhamos lá de manhã e a 
tarde, a disposição de quem quiser fazer uso, basta se dirigir ao nosso movimento, e 
poderá fazer uso dos convênios que nós temos lá, e no futuro serão feitos mais 
convênios com certeza, também aproveitando para dizer que eu me emano com o 
CONSEPRO, do qual faço parte, voluntariamente, que esse caso do presídio e 
presidiário é uma coisa que envergonha, não só a nossa cidade mas o nosso estado e 
a nação, dia após dia, as promessas vem sendo feitas, razão pela qual o nosso 
movimento é um movimento político, porque somente através da política nós 
conseguimos atingir os políticos, de alto escalão bem entendido, então, irmanado com o 
pessoal do CONSEPRO, também coloco o movimento a disposição e deixo publico que 
o movimento esta a disposição de quem quiser fazer uso, não só dos nossos trabalhos, 
dos nossos serviços, mas também dos convênios feitos, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; queremos registrar e agradecer a presença do ex-vereador 
Passarinho, presidente dos funcionários públicos, Vereador Marcos Soares, o vice-
prefeito Alexandre Capitânio, ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação 
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dos requerimentos, moções e projetos, requerimentos, convido a senhora secretaria 
para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimentos: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; requerimento 
nº 02; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; por questão de ordem Senhor Presidente, já com o aval dos lideres de 
bancada, e pedir para que seja votado em bloco os requerimentos, moções e projetos; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; só peço que coloque em destaque os projetos 88 e 89 do executivo municipal, 
devido as considerações apontadas pela comissão de justiça e finanças, somente 
esses dois de destaque, porque tem alguns apontamentos que devem ser registrados; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Felipe Sálvia e do Vereador Gilnei Jarré, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 02 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 05 Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; n° 02 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 08 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 09 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 11 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 13 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 14 Vereador Leandro Adams – PT; nº 15 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 16 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 17 
Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 18 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 19 Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; nº 20 Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos e as moções, Vereador Paulino 
de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa escrita e falada, ao nosso vice-prefeito Alexandre, demais componentes da 
administração, ao Bonaldi, ao qual com muito orgulho nessa casa travamos muitos 
embates, e graças a Deus a nossa amizade ficou mais fortalecida, então Bonaldi, 
depois da eleição não pude te cumprimentar, te cumprimento de publico, que tu é uma 
pessoa que faz bem para a política, que a política precisa de pessoas que fazem bem 
para ela, também o suplente de vereador Marcos Soares, o Chico, dizer ao Renato que 
fiquei um pouco triste e decepcionado porque um projeto que é de minha autoria, que é 
a instalação da fazenda no município de Carazinho, ele creditou ao Vereador Erlei 
Vieira, mas foi bem creditado, o Vereador Erlei Vieira realmente é uma pessoa que 
representa os dependentes químicos, mas porem com uma clinica, ele vai fazer uma 
clinica, onde ele vai tentar recuperar as pessoas que já o faz há muitos anos, e eu 
gostaria de fazer a extensão dessa clinica do Erlei com a fazenda, porque eu acho que 
ai é muito importante, quero deixar isso registrado, e dizer a presidência dessa casa, 
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aos colegas vereadores, a imprensa, na sexta-feira recebi um telefonema do deputado 
Luis Carlos Busato, onde com muita alegria, com muita felicidade, ele informa que o 
município de Carazinho foi contemplado com uma creche no valor de um milhão de 
reais, para a construção de uma creche para o município de Carazinho, e eu de 
emocionado que fiquei, também fiz alguns questionamentos, porque gato escaldado 
tem medo de água fria, então o que eu perguntei para ele, realmente esta, posso 
noticiar isso na imprensa? Posso noticiar isso na tribuna? Pode, no mês de agosto 
agora empenhado, e até o final do ano nós teremos essa creche onde o município 
quiser instalar essa creche ele tem um milhão de reais empenhados na caixa 
econômica federal, e ai eu quero dizer, agradecer a vocês, porque as idas e vindas a 
Brasília já deu um retorno de um milhão de reais para o município de Carazinho, e 
também me confirmou que os cento e cinqüenta mil reais que esta disponível, Erlei, e ai 
eu quero muito, quero muito mesmo, de coração, que os cento e cinqüenta mil do 
Busato, e os cento e cinqüenta mil do Zambiasi, sejam investido em uma clinica, ou em 
desintoxicação e ai eu gostaria que você, o prefeito, o hospital se acertasse para que 
nós em vez de investir esses trezentos mil como estava previsto para a compra da área 
do lar da menina, não, invista-se em compra de leitos, ou investimentos na clinica, para 
desintoxicar, porque daí o prefeito manda para a Câmara de Vereadores um projeto 
onde ele da uma área para nós fazermos a fazenda, e já tem um recurso especifico, 
porque até a fazenda funcionar tem um recurso para você aplicar recurso, ou na clinica, 
ou na desintoxicação, eu não posso, mas eu queria muito que essa clinica funcionasse, 
porque a clinica existindo, vai existir a fazenda, a fazenda não existindo, não vai existir 
a clinica, infelizmente é a mais dura realidade, então por isso que eu acho importante, e 
eu não estou aqui jogando para a torcida, eu sempre tenho dito isso a ti, sempre tenho 
dito ao prefeito, as pessoas que eu posso falar, nós precisamos das duas, da clinica e 
da fazenda, fora o que nós vamos achar para aplicar esses trezentos mil, eu gostaria 
muito que fosse na área de dependência química, onde nós podemos recuperar 
pessoas, onde uma pessoa for recuperada é uma pessoa a menos que esta drogada, 
se você estivesse conosco, já concluirei senhor presidente, se o senhor estivesse 
conosco, fui eu, o Vereador Felipe Sálvia, e você a Toledo, em Chapecó tu viste o que o 
cara disse, de cada dez, sete se recuperam na fazenda, te lembra naquela manha que 
estivemos lá que ele disse, de cada dez, sete se recuperam, se recuperam porque 
primeiro eles fazem uma desintoxicação, numa clinica, sem essa desintoxicação eles 
não podem se recuperar, então eu acho que a casa, presidente, apesar de nós 
divergirmos de algumas posições, a casa ganha com isso, a casa, o poder legislativo, 
foi que foi buscar a instalação de uma creche no município no valor de um milhão de 
reais, porque isso, porque a vossa excelência autorizou a diária, os colegas vereadores 
autorizaram em plenário, então quer dizer, isso é importante, não foi o Vereador Paulino 
de Moura que conseguiu, eu atribuo isso ao poder legislativo, porque se o senhor e os 
colegas vereadores não tivessem autorizado a nossa ida lá, nós não teríamos esse 
recurso, e a vossa excelência participou disso porque fez um pedido, e também foi 
encaminhado um pedido onde o senhor também solicitava uma creche, então juntou os 
dois e hoje nós estamos ai com um recurso liberado, empenhado agora em agosto, 
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inicia-se a obra porque é uma creche modelo, ela tem que estar pronta , e até o final do 
ano nos inauguraremos no município de Carazinho, muito obrigado e até um próxima 
oportunidade; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, vice-
prefeito, Passarinho, Marcos, pessoas que compartilham conosco esse espaço já há 
algum tempo, Sr. Graebin e demais presentes aqui, o Sr. Renato que expôs com 
bravura a questão do presídio, as grande decisões da nossa cidade geralmente elas 
são peliadas, e acreditamos que quanto mais discutidas e mais debatidas, elas fiquem 
melhores mesmo para a população, essa é a intenção dessa casa,  e acredito que essa 
é a intenção das pessoas que tem liderança no nosso município, quero comentar um 
requerimento que fiz enviado ao Sr. Silvio Bento, gerente de saúde, educação e cultura 
do SESC do Rio Grande do Sul, e também ao Senhor Everton De Lavechia, para que 
implante já, através desse ano, no nosso município, o programa mesa Brasil, o 
programa mesa Brasil é um programa que em parceria com indústrias, empresas, do 
município e da região, ele se compromete a subsidiar parte da alimentação para as 
pessoas que mais precisam, para pessoas carentes, para as necessidades 
institucionais do município, esse programa ele vem sendo feito em Carazinho 
esporadicamente, porque o município não esta incluído no programa, então a nossa 
solicitação é para que ele passe a ser incluído neste programa, para que em forma de 
parceria atinja então essas pessoas que precisam desse suplemento alimentar, 
suplementação em relação a alimentos nos lares carazinhenses, também fizemos em 
conjunto uma moção as três pessoas que faleceram no hospital de Carazinho, hoje a 
noite a senhora Neusa Rodrigues, que estava grávida, uma pessoa com a qual partilhei 
há muito tempo, ela trabalhou com meu marido e era mãe de um aluno meu, vitimados 
então pela gripe, não é assim Doutor º Elbio? A gripe A, preocupados como Câmara de 
Vereadores, como comissão da saúde, preocupados com essa questão da gripe, nós 
estivemos durante toda semana que passou em contato com coordenadoria da saúde, 
com o secretario Pedro Santana, com o secretario Osmar Terra, buscando então 
remédios, aparelhos respiradores, tivemos uma audiência com ele no sábado, quando 
ele esteve em Passo Fundo, onde ele com toda presteza, e com toda disponibilidade 
possível nos deu as instruções necessárias a equipe técnica que lá compareceu, do 
hospital, para colocar então o que o estado tinha de possível para o atendimento 
dessas pessoas com suspeita de gripe, então nós estamos em situação de emergência 
em Carazinho, acredito porque vi que o hospital estava bastante preocupado tanto com 
profissionais para atender, remédios, equipamentos, UTIs, então conseguimos através 
de todo essa discussão,  e essa possibilidade de orientação colocar mais amena a 
situação, embora tenhamos registradas  três mortes, nós pensamos que esta casa,  e 
que esse poder legislativo, ele realmente não foi eleito por um acaso para fazer a 
diferença, a grande diferença ou não no município de Carazinho, penso que os dez 
vereadores e do que eu vejo aqui, convivendo aqui, de que os dez vereadores estão 
realmente comprometidos com a comunidade de Carazinho, embora seja de área, ou 
não, de atuação década vereador, os dez vereadores, com todas as divergências que 
possam ter, o que é natural como o Vereador Paulino de Moura colocou, estamos 
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imbuídos de fazer o melhor pela nossa cidade, e quero dizer aos senhores que temos 
trabalhado muito por isso todos nós, então com certeza as nossas pequenas grandes 
diferenças não farão essa diferença quando é para o bem da comunidade, certamente 
os senhores acompanhando o nosso trabalho, deverão reconhecer isso, no decorrer do 
nosso mandato, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, secretaria, colegas, ex-candidato a 
prefeito Bonaldi, vice-prefeito, ex-candidato a vereadores também e a platéia em geral, 
fiz um requerimento pedindo ao presidente do IPE que aumente o numero de consultas 
para os usuários do IPE porque estão com uma reclamação muito grande de que os 
meus colegas estão com os horários sempre lotados, e na necessidade de consulta 
eles são obrigados a desembolsar, não é justo você, é um convenio, você estar 
pagando por fora, o IPE agora esta disponibilizando esses leds, que agora pode passar 
o cartão, que agora é tudo automatizado e o colega vai receber um valor a mais,  e vai 
receber também um numero a mais de consultas, mas o que me chama a atenção,  o 
que me deixou bastante preocupado foi a polemica toda da semana passada, eu digo 
polemica porque segunda-feira nós aprovamos aqui na nossa reunião que até nós 
faríamos uma sessão extraordinária onde nós indicaríamos e aprovaríamos, se viesse 
do executivo, uma contratação de uma equipe profissional, para que fosse atuar junto a 
essa gripe, essa gripe é muito importante, vocês tem que ter a consciência de que esta 
matando, esta matando mesmo, ela é grave, ela é rápida, evolução do quadro clinico é 
muito rápido, assim como também foi a evolução do que me apresentaram na terça-
feira, não é Vereador Rudi, eu comentei que achava que não estava certo aquilo, a 
gente tinha que votar apenas o requerimento, que nós havíamos aprovado, então eu 
me senti ruim, acabei assinando, depois eu disse, gostei, quis tirar da pauta o que nós 
aprovamos; Vereador Rudinei Brombilla; um aparte colega vereador, polemica eu não 
vejo, como polemica, inclusive quando eu estive conversando com a vossa senhoria, 
também com o colega Vereador Erlei Vieira, fui bem transparente, no requerimento, no 
oficio, solicitando uma sessão extraordinária, para votação desses projetos de lei, até 
porque esse projeto da contratação de uma equipe para o HCC, não precisaria fazer 
uma sessão extraordinária para contratação dessa equipe, tanto que não foi feito uma 
sessão extraordinária e essa equipe, através de um decreto do prefeito municipal a 
partir de amanha já vai estar atuando no HCC, quero ser bem franco, bem sincero, 
colega vereador, muito transparente, não usei de má fé, inclusive eu mesmo peguei e 
falei dos projetos que iriam a votação, inclusive da iluminação publica, então foi retirada 
a assinatura, a gente respeita esse ato, mas eu tenho a plena consciência que quando 
você da a palavra,  cumpra, quando você assina um documento, cumpra mais ainda; 
Vereador Elbio Esteve; essa atitude foi uma jogada, eu pensei muito mais que a gente 
esta tratando de pessoas que estão morrendo, que iluminação publica, eu te deixei bem 
claro isso, então o fato de irem para a radio falarem que a gente é imoral, imoral é quem 
não tem moral, as coisas não são bem assim, a gente tem pensar o que esta falando 
antes, então assim, na verdade eu acho que foi uma jogada política, a gente aprende 
uma vez só, depois não pega de novo, eu não tirei a assinatura, realmente, eu só pedi 
para tirar o projeto, a assinatura continua; Vereador Estevão De Loreno; um aparte 
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nobre colega, mas o senhor não foi forçado a assinar nada? Vereador Elbio Esteve; 
não, deixei bem claro aqui, mas eu vi uma coisa maior, tu morre da gripe, tu não morre 
da luz; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador 
Eugênio Grandó; Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, 
publico em geral, gostaria de dizer para o senhor Renato Suss, presidente do 
CONSEPRO que o importante é fomentar a discussão, é iniciar a discussão, se o 
presídio o melhor local é no parque da cidade, ou não é, isso nós vamos discutir para 
frente, mas eu acho que a idéia de fomentar a discussão, a comunidade começar a 
discutir a construção de um novo presídio no município é importante, o presídio não sai 
desde 90 porque construir presídio é um atestado da falência dos políticos, é que faltou 
escola, faltou emprego, faltou moradia, faltou saúde, faltou tudo que o estado tem que 
dar, por isso que os políticos relutam tanto em liberar verbas para construir um presídio, 
quero dar os parabéns por fomentar a discussão, por começar a discussão no nosso 
município, para nós construirmos um novo presídio, a questão dos demitidos, que 
esteve aqui um representante, falando, o que aconteceu só vai resolver via judicial, 
quando os funcionários foram transferidos da APAE para o CMPP algumas regras não 
foram cumpridas, o Vereador Rudi deve recordar, no começo do governo, tão logo nós 
assumimos, fiz um oficio para ele, que fosse feito, orientando, uma indicação minha de 
gabinete para o Vereador Rudi, que a transferência da APAE se desse através de um 
acordo coletivo de trabalho, e não foi isso que aconteceu, simplesmente foi transferido 
sem o acordo coletivo, essas pessoas vão receber o seguro desemprego, 5tenho 
certeza, mas via judicial, via administrativa vamos fazer nosso papel, vamos 
encaminhar o requerimento, mas elas não vão receber, só na via judicial, dos 
aposentados, faço parte da associação dos aposentados, futuros aposentados, dou 
uma sustentação jurídica quando eles precisam, eu acho um dos movimentos mais 
ativos do nosso município, eles estão de parabéns, veio prestar contas, dizer o que esta 
fazendo, com relação a gripe, eu não me conformo, hoje nos estávamos, acho que os 
dez vereadores, ali fora conversando sobre a gripe, tem coisas que eu não me 
conformo, Uruguai é mais frio que aqui, Uruguai tem a gripe igual aqui, só que lá não 
morre ninguém, não morre porque eles dão remédio no primeiro sintoma, aqui 
continuam insistindo em só dar o remédio quando o quadro estiver avançado, quando 
fizer a radiografia, quando constatar que tem uma pneumonia, daí não adianta mais, 
oitenta doses para Carazinho? Nós somos dez bobos aqui, daí nos viemos dizer que o 
governo do estado mando, mando nada gente, mando oitenta caixas de remédio que da 
para tratar oitenta pessoas, e eu sou governo do estado, PTB, é governo do estado, só 
que eu não vou ficar quieto, com essa palhaçada de secretario da saúde aparecer no 
jornal do almoço dizendo que esta tudo bem, e as pessoas estão morrendo; Vereador 
Elbio Esteve; um aparte, Porto Alegre não morreu ninguém ainda; Vereador Eugênio 
Grandó; Porto Alegre não morre ninguém, lá eles dão o remédio, tem dez mil casos em 
Porto Alegre e não morre ninguém,  Carazinho morre cinco, por quê? Tem que dar o 
remédio, Carazinho tem que exigir que venha o remédio, que o medico não fique 
melindrado na hora de poupar o remédio, o que esta acontecendo, esta acontecendo o 
que aconteceu no hospital em Passo Fundo, quando as crianças iam para CTI que 
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faltava respirador, tinha que escolher quem tem chance de viver, e quem não tem 
chance de viver, o remédio tem que ser dado,  e não adianta nós vir aqui agradecer, 
nós temos que exigir, nós temos que protestar, nós temos que cobrar, esta faltando 
tamiflu em Carazinho, é pouco o que tem, é restrita a distribuição do medicamento, o 
medico fica com as mãos amarradas para distribuir o medicamento, então peço aos dez 
colegas, aos nove colegas, que entrem nessa briga, que continuem cobrando do 
governo do estado, e não vamos elogiar porque ainda não esta na hora de elogiar; 
Vereador Paulino de Moura; me concede um aparte colega; Vereador Eugênio 
Grandó; com certeza; Vereador Paulino de Moura; eu não quero melindrar ninguém, 
mas a tua revolta é a minha revolta, e eu quero dizer que no dia que foi proposto aqui 
para que nós fizéssemos um movimento dos dez vereadores, a colega Vereadora 
Sandra Citolin se comprometeu até porque tem a proximidade com o secretario, no 
outro dia eu liguei às 20 horas para a Ana da secretaria da saúde e perguntei quantas 
caixas tem? Tenho sete caixas de um tipo,  e oito de outro, então isso não é o que nós 
precisamos, e a Vereadora Sandra Citolin deixou claro aqui que viria a quantidade que 
nós precisássemos, então eu conclamo a todos os vereadores, não é melindrar 
ninguém, não é dizer que A ou B não tem força, tem esse canal, nós vamos usar esse 
canal, mas nós precisamos colegas isso que o Grandó esta dizendo, que o Elbio vai 
concordar, nós queremos medicamento aqui para suprir todas as nossas necessidades, 
não com sete caixas, ou com oito caixas, parabéns, estarei junto, eu acho que a 
Vereadora Sandra Citolin também vai se compadecer disso e vai ver que as sete caixas 
que vieram, e as oito que vieram não são suficientes, e a prova esta ai, morreram três 
pessoas, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; um aparte, Vereador Grandó, eu só 
quero colocar Vereador Paulino de Moura e Vereador Grandó, que na segunda-feira, 
realmente o remédio ele é controlado, mas na segunda-feira, quando nós juntos,  o 
Vereador Grandó estava comigo, decidimos, porque também ficamos com medo, ligar 
diretamente para o secretario, e solicitar que viessem os remédios, a secretaria do 
município não disse quanto precisava de remédio, e o secretário ouvi da boca do 
secretario dizendo que disponibilizaria a quantidade necessária que Carazinho 
solicitasse, então assim vereador, acredito que se fosse, sete, oito, dez, uma, cada 
caixa é uma vida, e para uma vida a gente faz de tudo, e não é suficiente, não é 
suficiente, não tem remédio no estado, esse remédio esta vindo a conta gotas também, 
mas nós já estamos sim, dito pelo secretario Pedro Santana, numa situação de reserva, 
e dito pelos técnicos de gestão do hospital, com as dez caixas que vieram, com as 
oitenta que chagaram sábado, nós temos uma reserva no hospital, então graças a isso, 
os médicos puderam dar, quem sabe um comprimido por dia, ou dois como era dado, 
então assim, tudo o que precisa não temos ainda vereador, mas estamos pedindo, 
ninguém esta acomodado nós já temos uma comissão, e fizemos parte de uma 
comissão, os dez vereadores, quando cada um sinaliza o que esta faltando, vai-se em 
busca disso; Vereador Eugênio Grandó; eu gostaria de deixar bem claro que eu não 
fiz critica a A, B ou C, o que eu estou pedindo é que a gente se uma, e que a gente 
tome uma atitude de cobrar, essa atitude permanente, enquanto a crise não passar, 
enquanto a pandemia não  cessar, nós temos que estar sempre cobrando providencias, 
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eu acredito na palavra do Elbio, como colega e como médico, no momento que um 
colega, que um médico diz “pessoal, a coisa não esta indo como devia”, a gente tem 
que tomar alguma atitude, senão eu pego e vou pra casa, renuncio e vou para casa, se 
eu não puder fazer isso pela minha cidade, se eu não puder cobrar para as pessoas 
que estão morrendo, então vou pegar meu diploma, vou botar no fogo e nunca mais 
boto meus pés aqui, o que é isso, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, pessoas que prestigiam a nossa sessão nessa noite de hoje, 
cumprimento ao nosso amigo Bonaldi, queremos deixar o nosso apoio a Vereadora 
Sandra Citolin, que se mostra interessada em ver o SESC aplicar o programa mesa 
Brasil em Carazinho, e através dessa preocupação da Sandra nós também temos uma 
preocupação de que na imprensa já foi divulgada, e não só divulgada como confirmada 
pelo nosso executivo municipal, onde ele estaria doando uma área, consideramos uma 
das áreas mais nobres do nosso município, de propriedade do nosso município, para o 
SESC, queremos deixar registrado e bem claro, que nós somos favoráveis a vinda do 
SESC para Carazinho, como a vinda de qualquer empresa, qualquer pessoa que venha 
empreender, trazer benefícios para a nossa cidade, e para a nossa região, mas olhando 
um pouquinho a frente, entendemos eu e o Vereador Grandó, que fizemos essa 
indicação sugestiva dessa sugestão nossa, que nós temos que olhar um pouco para o 
resto do sistema S que existe no nosso município, hoje nós estaríamos dando uma área 
para o sistema SESC, uma área nobre e amanha teria algum outro sistema querendo e 
tendo o mesmo direito de ter a mesma área nos mesmos locais, com o mesmo valor, 
então nós estamos fazendo uma sugestão para que sente juntamente com todo sistema 
S, e reavalie essa disponibilização que deram dessa área, para com que consigam 
centralizar todo o sistema que agrupe todos os sistemas em um lugar só valorizando 
sim uma área tão nobre que acredito que qualquer pessoa que tivesse uma área nobre 
que nem essa que nós temos ali, não faria um empreendimento apenas de dói ou três 
andares no nosso município, com certeza faria de oito a dez para cima, fica uma 
sugestão e também nós sabemos de alguns terrenos que existem ociosos no nosso 
município, criando mato, que entre em contato com esses proprietários, se realmente 
não vão fazer nada nesses terrenos, com o poder que o município tem, desaproprie, 
pague pelo valor real, e faça uma doação para todo esse sistema, também estamos 
fazendo um apelo hoje, diretamente a secretaria de obras, para com que de uma 
atenção e nós colocávamos na nossa indicação que vão e olhem esse progresso que 
Carazinho esta tendo nessa obra da entrada da nossa cidade, com certeza é uma obra 
que Carazinho necessita, é uma obra boa para o município, mas a forma com que esta 
sendo conduzida essa obra, esta totalmente fora de padrões, acho que não deve ter um 
cronograma de execução, enfim, não deve ter um planejamento, foram feitas algumas 
valetas, esta lá aquela terra amontoada, de um lado não tem terra e do outro tem, 
prejudicando as empresas que estão lá estabelecidas, gerando impostos, tentando ter 
lucros, e nós fomos chamados sábado de manhã dentro de uma empresa, onde 
contatei no mesmo momento com a radio diário da manhã, e pedi para com que eles 
fossem lá fazer a cobertura, me retirei no momento, para que não tivesse envolvimento 



 23 

político, e que visse a terra dentro das prateleiras, dos dois mercados, a terra em cima 
dos veículos que estão a venda nas revendas, dentro de uma agropecuária também, 
não tem quem entre dentro da agropecuária de pó, então que façam  a retirada dessa 
terra que terá é muito fácil de ser colocada na hora da conclusão da área; Vereador 
Rudinei Brombilla; um aparte colega; Vereador Gilnei Jarré; concluindo Senhor 
Presidente, pois não vereador; Vereador Rudinei Brombilla; importante o que colocou, 
com conhecimento pelo que a administração municipal esta fazendo, e assim mesmo, 
governo que faz obras, que trabalha pelo progresso e desenvolvimento de Carazinho, 
como o asfalto que esta sendo feito um recapeamento na Bier Site até a entrada aqui 
da Antonio Jose Barlete, infelizmente tem pó, quando chover também vai ter problema 
ali de barro, alguma coisa, mas é obra, é desenvolvimento, teve um atraso para o 
começo dessas obras, mas tem dois meses, ate setembro esta previsto a conclusão e o 
termino desta obra, ma é importante salientar, a administração, o governo esta fazendo, 
e quando se faz obras, infelizmente causa alguns transtornos como esse citado pelo 
colega vereador; Vereador Gilnei Jarré; obrigado vereador, só estou pedindo com que 
faça obra com planejamento, com que de condições para essas pessoas que possam 
trabalhar, eles já fazem mais de dois meses que estão passando por essa situação, e 
vã\o ter por mais dois meses se não for mais, então estou pedindo a compreensão da 
administração, que faça a retirada da terra, e recoloque daqui dois meses depois, terra 
tem aos montes,  a família do Alemão, a minha família, passamos por uma barbaridade 
que foi a escavação da UNIMED, comendo poeira, pó, desde o ano passado, e eu disse 
aqui que era desumano isso, e ali também é desumano isso, eu não tenho 
empreendimento ali, nem gostaria de ter numa obra dessa, então é uma solicitação que 
nós fizemos com que pelo menos atendam aquelas empresas que estão estabelecidas, 
eu queria fazer um registro também em relação ao pronunciamento do presidente 
Renato Suss do CONSEPRO, que seu presidente, me conceda mais alguns minutos, 
devido aos apartes, que tem situações que não tem como você tolerar, o senhor vem 
aqui e disse que esta nas fezes aparecendo, claro que esta, por falta de administração, 
e não do governo do estado, falta de administração do próprio presídio, é inaceitável 
com trezentos, sei lá com quantos presidiários dentro do presídio, não negociar com um 
presidiário para negociar as fossas, para ter que uma maquina tirar, desculpa a palavra, 
a merda da fossa anaeróbica, que tudo que é prédio tem e não precisa de maquina 
para limpar, isso é falta de administração, iluminação correndo risco de pegar fogo o 
presídio, eu não acredito que não tenha nenhum presidiário que  seja eletricista, que 
negocie um dia de trabalho por três de folga, ou três no cumprimento da lei, o forro, 
pregar um forro, isso é inaceitável que não tenha nenhum carpinteiro dentro do presídio, 
isso é falta de administração, isso é falta do conselho da comunidade nossa exigir da 
administração, pois o conselho tem recurso e não é pouco recurso, a gente sabe que 
tem muito recurso no conselho da comunidade, tem que ser investido lá no presídio, 
não deixar dentro de conta bancaria, mais um registro que tenho que fazer, que há 
poucos dias na imprensa o senhor relatou que um novo presídio de carazinho teria cem 
mil disponíveis para um novo empreendimento, então vou lhe fazer um apelo, para o 
senhor para o CONSEPRO, que invista esses cem mil tijolos, que como o senhor disse 
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tem um abaixo assinado desde 1991 pedindo, pedindo, reiterando e os políticos 
mentindo, enfim a comunidade tendo que fazer, vindo aqui pedir ajuda para os 
vereadores, os vereadores ajudando da forma que podem, parabéns Felipão, que 
juntamente com mais nove o senhor conseguiu realizar e disponibilizar oitenta mil para 
as câmaras de vídeo monitoramento, aqui nesta casa vereador presidente nenhum faz 
nada sozinho, se não tiver o amem dos oito nove, e quando eram treze, eram treze, 
quando eram dezessete, eram dezessete, tem que ter amem de todos, então parabéns 
o Felipe por ter achado dentro do nosso orçamento essa disponibilidade, assim como o 
Presidente Leandro também já acenou juntamente com os recursos que o Vereador 
Paulino foi buscar para o lar da menina, o abrigo professora Odila, também já 
disponibilizamos juntamente com todos os vereadores, recursos para esses 
investimentos, mas eu faço esse apelo, invista esses cem mil tijolos onde eu e o ex-
vereador desta casa, Vereador Adroaldo De Carli não tivemos êxito na nossa 
empreitada, tivemos alguns problemas políticos que nos atravessaram no momento e 
não conseguimos realizar o muro, que onde da segurança para essa população, que é 
isso que nós precisamos pensar hoje é no que nós temos, e não lhe tiro a razão,  Sr. 
Renato, nós vamos lhe apoiar, mas eu acho que nós temos que primeiro investir no que 
nós temos, e esperar acontecer o que já estão previstos, conforme o tempo a coisa vai 
tornando-se, o caldo, não é Vereador Eugênio Grandó , cada vez mais grosso, até com 
que nós possamos com a comunidade,  com a câmara, com o executivo, realizar esse 
sonho de 1991, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams ; Vereador 
Felipe Sálvia ; Vereador Felipe Sálvia ; senhor presidente, senhores vereadores, 
pessoas que assistem a reunião, meu ex-colega de câmara Vereador Passarinho, Adair 
Bonaldi Flores, Vereador Paulino de Moura  disse com propriedade que os bons 
políticos não devem se retirar da política, e você é um deles, reconheço, trabalhei com 
vossa senhoria aqui nessa casa, vi da sua honestidade, da sua firmeza na votação dos 
projetos, também quero cumprimentar o vice-prefeito, Alexandre Capitânio, meu amigo 
Gildo, meu amigo Veiga, Tio Pisca, Marcos Soares, Claudiomiro, presidente dos 
funcionários, a imprensa, Sr. Renato, meu amigo Erivelton, enfim todas as pessoas que 
acompanham a reunião na casa, dizer que ouvindo atentamente o pronunciamento dos 
meus colegas,todo mundo fala com propriedade e com razão naquilo que fala, mas eu 
vim ate essa tribuna hoje com alegria, falar de uma PEC, que esta sendo apresentada 
pelo deputado Paulo Pimenta, que restitui a exigência do diploma de jornalista, eu achei 
uma aberração quando o ministro Gilmar Mendes comparou os jornalistas com 
cozinheiros, com cabeleireiros, nada contra essa profissão, mas eu acho que o 
jornalista formado é bem melhor para a nossa nação, para o nosso povo, retirar a 
exigência de diploma, e dizer que somente a leitura já esta bom, pode ser jornalista, 
com a experiência pode ser jornalista, eu não acho certo, eu acho que todo aquele que 
se forma, respeito todas as faculdades, quando na verdade retiraram a exigência do 
diploma para jornalista me entristeceu muito, eu vi com alegria Leandro, deputado do 
teu partido, PT, apresentar essa PEC, e eu na hora comecei a fazer o requerimento, um 
requerimento grande em apoio e pedindo apoio, já liguei para os deputados do meu 
partido pedindo apoio, eles vão votar a favor dessa PEC, eu acho que todos os 
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vereadores devem enviar oficio para os seus deputados, para os seus senadores dos 
seus partidos pedindo apoio para que volte a exigência do diploma para jornalista, 
também ouvia atentamente os vereadores falarem sobre os aposentados, gente, vocês 
são testemunha que eu canso de brigar, estou careca de pedir aqui, que o aposentado 
quando mais precisa, se aposenta com cinco salário mínimo, e vai decaindo, porque o 
aumento do salário mínimo não acompanha a inflação, e com isso, ele se aposenta com 
cinco mínimos e vai caindo, quando passa dez, quinze anos, ele esta com um mínimo 
só, para isso Sandra, nós temos batalhado, e mais vereadores dessa casa, o Leandro, 
não sei quem mais, para acabar com o fator previdenciário, para voltar o aumento, 
acompanhar o aumento do salário mínimo, isso é uma luta que tem que ser de todas as 
câmaras do nosso pais, porque o aposentado não pode passar por isso gente, na hora 
que ele mais precisa se aposenta, se aposenta e começa a precisar de remédio, 
precisar de mais coisas para sua vida, e ele não tem, porque o salário decai, dizer para 
os vereadores que nós não podemos peliar, brigar, por causa dessa gripe, se esta 
faltando tamiflu, se veio pouco tamiflu, que é o remédio que precisa Dr. Elbio, nós 
temos que ir atrás, busca, em conjunto, e eu peço para a comissão de saúde dessa 
casa, Vereadora Sandra Citolin, que convide todos os vereadores se for preciso, para 
falar com  o Pedro Santana, ou traga o Pedro Santana até essa casa, para nós auxiliar, 
que é uma briga junto, com todo mundo junto, tenho certeza que nós vamos conseguir 
mais remédio, que o povo precisa mais remédio, eu vi vários vereadores dizer, se não 
faltar remédio acho que não morre ninguém mesmo, eu tenho visto pessoal falar, e em 
Porto Alegre eu não vi mesmo ninguém morrer, Porto Alegre é grande gente, não vi 
ninguém morrer, acho que quanto mais remédio tiver melhor, mas eu acredito gente 
que o secretario esta fazendo o que pode, esta fazendo o que pode e nós devemos 
auxiliar  e para isso, eu peço senhor presidente que o senhor cobre da comissão de 
saúde, ou traga o secretário ate essa casa, para nós discutir com ele, e vê no que essa 
casa pode ajudar; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; Vereador Felipe 
Sálvia ; tem um aparte; Vereadora Sandra Citolin ; nós vamos enviar um oficio, já 
para que essa semana a equipe gestora da equipe suína, formada a partir de hoje em 
Carazinho, se apresente a comissão de saúde da casa, então nos coloque a par se 
essas questões estão devidamente colocadas, ou não, amanhã já será enviado uma 
convocação a essa equipe, Vereador Felipe Sálvia; certo Vereadora Sandra Citolin, 
dizer também ao Vereador Paulino de Moura que eu fico, muito contente e fico ate com 
ciúmes,  de vossa senhoria vem aqui e diz que o deputado Busato , do seu partido, 
consegue recurso, porque eu tenho pedido para os meus deputados do meu partido e 
não tenho conseguido nada, mas eu quero que eles venham aqui pedir voto, quero que 
eles venham aqui, porque se a gente pede para eles, Veiga, até do meu partido, a 
gente pele para os meus deputados lá e a gente não consegue nada,  a gente tem que 
dizer, e eu não tenho papas na língua para esconder, eu tenho dito na reunião do 
partido, e o pessoal do partido sabe disso, que os deputados do meu partido 
infelizmente pouca coisa conseguem para a minha cidade; Vereador Paulino de 
Moura; concede um aparte, até para eu quero registrar que na primeira viagem a vossa 
excelência esteve junto, e o Vereador Rudi, na segunda viagem o Vereador De Loreno 
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e o Vereador Rudi, então quero dizer que isso não foi uma ação do PTB, foi uma cão do 
conjunto,  quando eu falo que o conjunto tem que funcionar, é isso que esta 
acontecendo na câmara, quando foge do conjunto é que a coisa fica um pouco mais 
crespa, mas eu acho que o conjunto num todo ele esta bom, então assim, deverá 
continuar, assim vais se, e dizer que nós temos divergência e que muitas vezes de 
posição, de opinião, de crédulo, mas nos temos que convergir, na reta final, então a 
vossa excelência faz parte dessa creche, porque vossa excelência é comunidade, 
vossa excelência é um dos dez vereadores dessa casa, obrigado; Vereador Felipe 
Sálvia; tem razão, a discussão é salutar, e é boa a discussão, dizer também, Vereador 
Gilnei Jarré, que vossa senhoria tem razão, e obrigado pela palavra Felipão, fiquei 
muito contente, nunca me chamaram de Felipão, fiquei contente senhor Renato, e dizer 
que realmente mesmo nada se consegue, nem presidente nenhum consegue verba 
para nenhuma entidade, se não tiver o apoio de toda a casa, então se eu conseguir 
dinheiro para as câmaras de vídeo, não foi o Vereador Felipe Sálvia, foi toda essa casa, 
eu tenho que deixar registrado isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime dos 
requerimentos e moções, projetos, peço a senhora secretaria 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 044/09.Autor: 
Vereador Felipe Sálvia.Ementa: Dispõe sobre a obrigação da fixação de placas 
orientadoras com nome dos médicos, seus horários de atendimentos e especialidades, 
nas recepções de todas as Unidades de Saúde do Município de Carazinho e dá outras 
providências.O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, conforme parecer do 
Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 045/09. 
Autor: Vereador Leandro Adams. Ementa: Altera a redação do inciso II, III e IV do artigo 
4º da Lei Municipal 5.278/1999. O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, 
conforme pareceres do IGAM e do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Projeto de Lei nº 087/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 294.600,00. 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 097/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
desafetação de Praça. 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 098/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Revoga a Lei Municipal nº 6.569/07. 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 099/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Revoga a Lei Municipal nº 5.770/02. O presente Projeto de Lei é 
CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 



 27 

Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei nº 100/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal nº 
6.699 que autoriza desafetação de área. 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 101/09. 
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; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, só para deixar um 
registro, pedir com que o executivo de uma atenção especial ao projeto 97/09, que 
autoriza a desafetação de praça, que eles consultem, peçam parecer ao órgão 
ambiental do município, engenheiro Geiovani, para ver se realmente essa área possa 
se desafetada, não é de nosso conhecimento, não nos cabe também levantar ou dizer 
se é certo ou errado, mas cabe ao executivo atender aos critérios do meio ambiente, 
porque se não vai chegar lá, na hora de fazer a matricula, não vai acontecer a matricula 
devido a não ter esse parecer ambiental, então solicito com que realmente dêem 
atenção para com que essas pessoas não se iludam mais uma vez como muitas ai, de 
ter o registro da sua casa e no momento não terem; Vereador Estevão De Loreno; 
segundo diretor da habitação, isso já foi feito, e esta tudo OK; Vereador Gilnei Jarré; 
esta OK; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretaria que proceda a 
leitura da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 044/09. Autor: Vereador Felipe Sálvia. Ementa: 
Dispõe sobre a obrigação da fixação de placas orientadoras com nome dos médicos, 
seus horários de atendimentos e especialidades, nas recepções de todas as Unidades 
de Saúde do Município de Carazinho e dá outras providências.O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 045/09. Autor: 
Vereador Leandro Adams. Ementa: Altera a redação do inciso II, III e IV do artigo 4º da 
Lei Municipal 5.278/1999. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 087/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 294.600,00. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei 
nº 097/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza desafetação de Praça. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei 
nº 098/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Revoga a Lei Municipal nº 6.569/07. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei 
nº 099/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Revoga a Lei Municipal nº 5.770/02. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei 
nº 100/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dá nova redação ao artigo 3º da Lei 
Municipal nº 6.699 que autoriza desafetação de área. O presente projeto de lei 
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encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Projeto de Lei nº 101/09. 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; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, esta em discussão os projetos com os pareceres já 
aprovados, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, tem um desses projetos que altera a redação do artigo 3º da lei municipal 
6.699, que autoriza a desafetação de uma área que foi no passado, em 2007, para o 
residencial Planalto, então essa lei constava com que o artigo 3º ela visava a instalação 
de uma creche ou de uma escola, essa lei agora esta alterando, esta visando a 
instalação de um núcleo habitacional, isso é também, para deixarmos registrados, que 
nós ainda queremos, tanto a creche, como a escola naquela área, uma escola 
municipal, ou uma creche municipal, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem na noite de hoje, vice-
prefeito Capitânio, só para deixar registrado, esse projeto 099/09, que o vereador falou 
que é da associação do Bairro Planalto e o da creche, já foi conversado com o prefeito 
Aylton e ele só esta fazendo isso, porque isso é o progresso, vão ser feitos noventa e 
cinco casas lá, e vai ser doada outra área para fazer isso, a gente já conversou com 
ele, tanto para a Associação, como para o posto de saúde, como para a creche, então 
só para deixar registrado, já conversamos com os moradores, isso vai ser concretizado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; 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 dos dois projetos 
em destaque; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 088/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas leis Municipais n° 6.256/06 – PPA 
2006/2009 e n° 6.859 – LDO/2009 e autoriza abertura de crédito especial no orçamento 
de 2009.O presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, devendo ser observada a 
correção da rubrica contábil informada no artigo 2º. Além disso, nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos; peço a senhora secretaria que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 088/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Inclui meta nas 
leis Municipais n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e n° 6.859 – LDO/2009 e autoriza 
abertura de crédito especial no orçamento de 2009. O presente projeto de lei encontra-
se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
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como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos; esta em discussão o 
projeto com os pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, senhora secretaria proceda a leitura do outro projeto 
em destaque; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 089/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 1.200,00. Recomenda-se que os projetos 
respeitem o princípio da impessoalidade, não devendo ser repassado recurso público 
para pessoas físicas, contudo, nos termos do parecer jurídico da Casa, o presente 
Projeto de Lei é viável tecnicamente. Além disso, nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; este projeto foi discutido na comissão hoje a tarde, até fiz a sugestão de 
colocar essa ressalva, porque não vai ser o Vereador Grandó, não vai ser o Vereador 
Felipe Sálvia, não vai ser o Vereador Gilnei Jarré que vão prejudicar um atleta do 
município, agora, o projeto não esta correto, na administração publica não é possível 
conceder incentivo a pessoa física, até aprovar o bolsa atleta, depois que aprovar o 
bolsa atleta vai poder, porque o projeto prevê um acompanhamento, um estudo de 
viabilidade técnica para se aprovar ou não um recurso para tal atleta ou não, mas hoje 
esse projeto é para uma pessoa especifica, e o principio da impessoalidade, que é um 
dos princípios que gere a administração pública diz, que, se eu der para o Rudi, eu 
tenho que dar a mesma condição para o De Loreno, então nós não podemos dar mil e 
duzentos reais, para um atleta e não dar para os outros, mas não vamos ser nós da 
comissão que vamos prejudicar, só quero deixar esse alerta, que os próximos projetos 
sejam concedidos a pessoas jurídicas, não a físicas, ou que o prefeito tenha uma 
sensibilidade mande para a casa, faço um apelo ao Capitânio, que esta na casa aqui, e 
a Fundescar tem cento e dez mil reais no orçamento, se não me engano, que divida um 
pouco desse orçamento e bote uns vinte mil reais no primeiro ano, dez mil reais, para o 
bolsa atleta que vai ter uma fiscalização do próprio município, da própria Fundescar, ou 
do CMD, para que eles fiscalizem os projetos, as entidades, as agremiações, ou até as 
pessoas que podem conseguir essa bolsa, então só quero deixar esse alerta que não é 
possível dar para um pessoa física porque daí vamos ter que dar para todos, se chegar 
nessa casa, pedindo para o Orlandinho que joga tênis, pedindo para um outro atleta, 
nós vamos ter que aprovar, porque a porteira foi aberta, no momento que agente esta 
aprovando esse projeto, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 089/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de R$ 
1.200,00. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
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votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador 
Paulino de Moura; eu gostaria de fazer um requerimento verbal a vossa excelência e 
aos demais pares, para que a partir da próxima segunda-feira, as reuniões sejam 
realizadas as 16h00min horas, justificando que cobramos muito de outros órgãos para 
que não façam  aglomeração, então eu acho que na parte da tarde seria uma 
contribuição da nossa parte, dizer a população que ora esta nos prestigiando que nós 
estamos felizes por estar aqui, mas preocupados que estamos com essa situação da 
gripe suína, então que as reuniões possam se fazer até a gente ter o controle dessa 
pandemia, ou dessa epidemia, que fossem realizadas as sessões as segunda-feira, e 
dizer a população, e disse agora a pouco aos meus filhos que queriam ir em parque, 
circo, que não irão, e se vocês puderem fazer também a parte de vocês, eu acho que 
ficaria muito salutar, porque se nós conseguirmos evitar aglomerações, não é Dr. Elbio, 
eu acho que nós temos um grande caminho a percorrer, e ai vai nos ajudar muito, então 
que as sessões a partir de segunda-feira sejam executadas as 16h00min e se possível 
não colocar nenhum projeto polemico, para que nós não possamos encher a casa, 
então é uma sugestão que estou fazendo, os meus filhos estão me chamando de 
quadrado, mas eu prefiro meus filhos saudáveis, do que eles com essa gripe ai, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; na verdade o pedido do Vereador 
Paulino de Moura é um pedido dos dez vereadores, estivemos conversando hoje, e a 
nossa contribuição então, enquanto não se resolver esse problema da gripe, todas as 
sessões serão as 16h00min horas, e será permitida somente a presença da imprensa, 
então nós pedimos que a imprensa, porque nós estamos fechando a casa do povo, e a 
casa do povo não pode fechar, então a imprensa que leve até o povo todos os projetos 
e as discussões que tenham nessa casa; Vereador Eugênio Grandó; senhor 
presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; para não deixar o povo sem a 
informação, sem o debate que acontece nessa casa, gostaria de fazer um requerimento 
verbal de estudar a possibilidade da sessão da câmara ser gravada, e ser transmitida 
pelas emissoras de radio em algum horário, fica a sugestão, porque assim o povo 
continua sabendo o que esta acontecendo na casa, continua informado, a casa tem 
verba para isso, tem condição financeira para isso, então que se estude para uma das 
emissoras de radio, ou as duas, que gravem a sessão da câmara, e achem cada um 
dela o melhor horário para transmitir a sessão da câmara para o povo continuar 
usufruindo e sabendo o que esta acontecendo na casa do povo, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó, acho que devemos 
estar ao vivo agora na rádio, isso já esta acontecendo; Vereador Elbio Esteve; 
presidente, um requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; requerimento ainda com relação a gripe A, H1N1, que 
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a câmara que dispõe de verba pudesse fazer uns panfletos, com umas orientações 
gerais, assim como esta que nós estamos fazendo agora, que a gente pudesse 
distribuir para toda população, para as escolas, o como a gente pode evitar o contato, 
instruir mais a população; Presidente Vereador Leandro Adams; uma campanha igual 
estamos fazendo do crack, fazer da gripe; Vereador Elbio Esteve; isso mesmo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; muito bem, eu também tenho que registrar que 
estamos com quase sete meses de mandato, e estou muito feliz hoje, eu vim preparado 
para essa sessão, para nós fazermos um embate político, uma briga bonita aqui, e pela 
primeira vez, indiferente da sigla partidária, eu vi os dez vereadores, discutindo esse 
problema tão sério que é essa gripe A, entoa eu tenho que deixar registrado, da minha 
felicidade como presidente dessa casa, de ver essa sessão de hoje todos os 
vereadores, unidos, pela primeira vez, infelizmente, num problema tão grave como isso, 
então que fique registrado o meu agradecimento e a felicidade da presidência dessa 
casa que nós superamos as siglas partidárias e as diferenças políticas, nada mais 
havendo a tratar, sob  proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no 
dia 03 de agosto de 2009 às 16 horas.  
 
 
 
 
 
         Vereador Leandro Adams                              Vereadora Sandra Citolin  
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