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Ata da Reunião Ordinária do dia 08 de setembro de 2009.............Ata 41 
 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a 
proteção de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Carazinho do dia 08 de setembro de 2009, convido o Vereador 
Rudinei Brombilla para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se 
posicionem em pé; (leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 31 de agosto de 2009, está em 
discussão à ata da reunião ordinária do dia 31 de agosto de 2009, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovada por todos os presentes; solicito a 
Senhora Secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião, senhora 
secretaria proceda a leitura da convocação do suplente; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Convocação 36/2009: Ao senhor João Mafalda. Suplente de Vereador do 
PSDB. Convoco vossa senhoria para assumir na Câmara Municipal de vereadores no 
dia 08/09/2009 tendo em vista pedido de licença do Vereador Erlei Vieira por motivos de 
saúde, conforme dispõe regimento interno artigo 11, inciso 2º alínea a desta casa. 
Atenciosamente Vereador Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Senhora Secretária proceda a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin;  Expediente 08 de Setembro de 2009. 
Convite da ASCAMAJA de 37 anos, a realizar-se dia 08 e 10 de setembro. Of. 2852 do 
Ministério da saúde, em resposta a OD 1719/09. Of. 317/09, do Senador Marcelo 
Crivella, em resposta a OD 1.956/09. Telegrama do Senado Federal, em resposta a OD 
1.952/09. Of. 211/09, do Deputado João Fischer, em resposta a OD 1.920/09. Carta 
198/09 do deputado Mendes Ribeiro Filho, em resposta a OD 1.979/09. Ofício do 
deputado Marco Maia, em resposta a OD 1.977/09. Of. do Senado Federal, em 
resposta a OD 1.688/09. Of. do senado federal, em resposta a OD 1.084/09. Of. do 
Senado federal, em resposta a OD 1.543/09. Comunicado do Ministério da educação, 
informando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 6.482,25. Ofício do 
CPSEM, solicitando a esta Casa, que neste ano, o mesmo seja incluído na distribuição 
de verbas deste órgão. Convite da ADEFIC para participar da reunião da 77° Plenária 
do Fórum Permanente da Política Pública Estadual para a Pessoa com Deficiência e 
Pessoas com Altas Habilidades, a realizar-se dias 28 e 29 de outubro. Veto do 
Executivo Municipal as emendas 10, 11 e 12 do PPA. Projeto de Lei 053/09, de autoria 
do Vereador Paulino de Moura. Projeto de Lei 054/09, de autoria do Vereador Elbio 
Esteve. Telegrama do Senado Federal, informando a liberação de recurso financeiro no 
valor de R$ 650.386,03. Emenda ao Projeto de Lei 112/09, do Executivo Municipal. 
Veto do Executivo Municipal, a emenda modificativa PL 111/09. Projeto de Lei n° 
121/09, do Executivo Municipal, o qual autoriza doação de área à Empresa Rodrigás 
Comércio e Distribuição de Gás Liquefeito Ltda., e revoga as Leis Municipais n° 6792 e 
6820/08. Projeto de Lei n° 122/09, do Executivo Municipal, o qual cria cargos no Quadro 
de Pessoal Efetivo do Município de Carazinho. Projeto de Lei n° 123/09, do Executivo 
Municipal, o qual inclui meta na Lei Municipal n° 6.859 – LDO/2009 e autoriza abertura 
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de Crédito Especial no Orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 124/09, do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009 do 
Previcarazinho. Projeto de Lei n° 055/09, de autoria do vereador Felipe Sálvia, o qual 
dispõe a obrigatoriedade de livro para reclamações, criticas e sugestões dos usuários 
nas unidades de atendimento ao público de todas as Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Carazinho, autarquia, fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, 
empresa pública ou sociedade de economia mista controladas pelo Município. Emenda 
Supressiva ao PL 118/09, de autoria da vereadora Sandra Citolin. Emenda aditiva ao 
PL 118/09, de autoria da Vereadora Sandra Citolin; Presidente Vereador Leandro 
Adams; passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 2035/1067/09, Solicita ao Executivo 
Municipal e ao Conselho Municipal de Trânsito que determine ao setor competente a 
viabilização da construção de uma rótula na Rua Ipiranga cruzamento com a Rua 
Polidoro Albuquerque, (ao lado da Escola CAIC) Bairro Pádua/Dileta. Solicitação dos 
motoristas e pedestres, principalmente dos alunos da escola que enfrentam diariamente 
o perigo na travessia nos horários de entrada e saída da aula, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 2036/1068/09, Reitera ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente a viabilização  da colocação de um semáforo ou construção de uma rótula 
na Avenida São Bento cruzamento com a Rua Ipiranga, Bairro Glória. Solicitação dos 
motoristas e pedestres, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2037/1069/09, Reitera com 
urgência ao Executivo Municipal que determine ao setor competente realizar a 
construção de duas lombadas (quebra-molas) na Rua Ipiranga frente aos nºs.  04 e 122 
no Bairro Glória. Devido ao excesso de velocidade dos motoristas, estão ocorrendo 
constantemente acidentes, muitas das vezes, fatais. Solicitação dos moradores e 
comunidade em geral que transita pelo local, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2038/1070/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao 
Departamento Municipal de Trânsito para que providencie a restauração da placa de 
sinalização de estacionamento na AVENIDA FLORES DA CUNHA, localizada nas 
proximidades da PADARIA NOVA ITÁLIA, eis que o suporte da mesma encontra-se 
quebrado necessitando ser substituído, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2039/1071/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA GONÇALVES 
LEDO, nas proximidades do número 108, no Centro, eis que os mesmos foram 
colocados no passeio público impedindo a passagem de pedestres, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2040/1072/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na 
RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro BORGHETTI, esquina com a Rua José de Alencar, 
eis que os mesmos foram colocados no passeio público e encontram- se atrapalhando 
a passagem dos pedestres que utilizam-se desta rua, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2041/1073/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente com urgência, trabalhos de melhoria no escoamento da água das chuvas, 
frente à parada de ônibus localizada na Avenida Mauá esquina com a Rua Pedro 
Vargas, no Bairro Centro. Está gerando diversos transtornos principalmente nos dias 
chuvosos com o acúmulo excessivo de água frente à parada. Os veículos ao trafegarem 
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pelo local, acabam jogando a água empossada nas pessoas que ali aguardam o 
transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2042/1074/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente tão logo o tempo 
permita sejam recolhidos os entulhos verdes depositados nas diversas ruas do Bairro 
ORIENTAL, entre elas: São Paulo, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas, eis que os 
mesmos foram colocados nos passeios e alguns deles na própria rua, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2043/1075/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente tão logo o tempo permita sejam recolhidos os 
entulhos verdes depositados na Rua IPANEMA, no Bairro OPERÁRIA, nas imediações 
da sede esportiva da Empresa Schuster & Medeiros, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 2044/1076/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
patrolamento,ensaibramento, cascalhamento e compactação  no final da rua XV de 
Novembro Bairro V. Rica, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2045/1077/09, Solicitando 
que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes no calçamento 
da rua Saldanha Marinho, Bairro Loeff, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2046/1078/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes no 
calçamento da rua Felipe Camarão, Bairro Loeff, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
2047/1079/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize 
melhorias urgentes no calçamento da rua  Antonio Vargas, Bairro Loeff, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 2048/1080/09, solicita ao executivo municipal que viabilize uma 
operação tapa buracos no asfalto da rua Dom Luiz Guanella da rodoviária até o 
patronato Santo Antonio, a fim de solucionar parte deste transtorno na referida via 
publica, Vereador Leandro Adams – PT; 2049/1081/09, solicita ao executivo municipal 
com a máxima urgência que viabilize a colocação de pó de brita no estacionamento da 
escola Pólo no bairro Boa Vista, em virtude das fortes chuvas ocorridas o mesmo esta 
sem as mínimas condições para estacionar devido a quantidade de lama, causando 
transtornos a alunos e professores, Vereador Leandro Adams – PT; 2050/1082/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, trabalhos de 
recolhimento de entulhos localizados na Rua Travessa Rui Barbosa frente ao nº. 346, 
localizada no Bairro Santo Antônio. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2051//1083/09, Reitera ao Executivo Municipal para que termine ao 
setor competente que realize o calçamento ou pavimentação na Rua Leão XIII, no 
Bairro Princesa, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2052/1084/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente o imediato patrolamento com 
ensaibramento e compactação na estrada que liga São Bento a BR 285 nas entradas 
das propriedades, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2053/085/09, para que determine a 
secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos na Avenida Mauá, travessa 
com rua Alexandre da Motta, Vereador Estevão De Loreno – PP; para que determine a 
secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos na rua Goiás, bairro Oriental, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2055/1087/09, para que determine a secretaria de 
obras que seja feita operação tapa buracos na rua Marechal Floriano, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2056/1088/09, para que determine a secretaria de obras que seja feita 
operação tapa buracos na rua Vitória, bairro Floresta; Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2057/1089/09, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
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tapa buracos na rua Silva jardim, inicio com rua ceara, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2058/1090/09, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação 
tapa buracos na rua Polidoro Albuquerque, em frente ao colégio Caic até a baixada da 
mesma via, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2059/1091/09, para que determine a 
secretaria de obras que seja feita a construção de um ponto de referencia, quebra 
molas,  na rua Ipiranga, sentido Avenida Pátria, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2060/1092/09, para que determine a secretaria de obras que seja feita operação tapa 
buracos na rua Setembrino Ramos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2061/1093/09, 
para que determine a secretaria de obras que seja feita operação tapa buracos na 
Avenida Mauá, travessa com rua Alexandre da Motta, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2062/1094/09, Reiterando e solicitando ao setor competente que efetue serviços de 
melhoria e instale lixeiras coletivas no bairro Brandina, Vereador Eugênio Grandó – 
PTB; 2063/1095/09, solicitando ao executivo municipal que determine ao setor 
competente, que efetue serviços de limpeza e recolhimento de lixo no terminal Iron 
Albuquerque e realize este serviço com maior freqüência, para manter limpo este local 
de lazer de nossos munícipes, Vereador Eugênio Grandó – PTB; requerimentos: 
2064/404/09, A Vereadora abaixo subscrita requer que após lido em plenário, e deferida 
na forma regimental, que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Sr. Júlio Teixeira pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de 
setembro de 2009 no nosso município. “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A 
RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, 
VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família 
enlutada do Sr. Júlio Teixeira, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Senhora Secretária, interrompemos os 
trabalhos por falta de quorum regimental, Senhora Secretária proceda a leitura dos 
requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin;  2064/404/09, A Vereadora 
abaixo subscrita requer que após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que 
seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do Sr. 
Júlio Teixeira pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de setembro de 2009 no nosso 
município.  “DISSE-LHE JESUS: EU SOU A RESSUREIÇÃO E A VIDA; QUEM CRÊ 
EM MIM, AINDA QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ; E TODO AQUELE QUE VIVE E CRÊ 
EM MIM NUNCA MORRERÁ”. À família enlutada do Sr. Júlio Teixeira, nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2065/405/09, O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja enviado oficio com os mais sinceros votos de profundo 
pesar aos familiares do Sr.Julio Antonio Teixeira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 
01 de Setembro, demonstrando nossa solidariedade neste momento de profunda dor 
pela perda irreparável. Desejamos a Família, muita força e fé para superar este 
momento que sabemos é de profunda dor, mas DEUS que tudo pode estará 
fortalecendo-os e consolando-os. Cremos na palavra de Deus escrita em João Cap.11, 
vers. 25 e 26 “Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá”, 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2066/406/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário, a Mesa Diretora aceite 
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nossa sugestão de indicar o servidor Rudimar Vargas Barcellos, para ser agraciado 
com o Prêmio de “FUNCIONÁRIO DESTAQUE”, do Poder Legislativo Municipal. A 
resolução 294/2008, (em anexo) que criou a promoção intitulada “Funcionário Destaque 
da Câmara Municipal de Carazinho, de minha autoria, foi aprovada no ano de 2008, 
prevendo que o “Funcionário Destaque” seja escolhido através de voto direto, dos 
Vereadores desta Casa, um mês antes do Dia do Servidor" de cada ano, entre os 
integrantes aptos a serem votados. Como este prêmio ainda não teve nenhuma edição, 
estamos então, por uma questão de justiça absoluta, indicando o nome do nosso amigo 
“Rudi” para que através do voto unânime dos demais colegas, seja o primeiro a integrar 
a “Galeria dos Funcionários Destaques”. Conhecedor do trabalho do Rudimar a mais de 
20 anos, tempo em que iniciei nesta Casa como Vereador, acredito que esta é uma 
belíssima forma de valorizarmos o trabalho desenvolvido por esta pessoa especial que 
é o Rudimar para todos nós, um exemplo de servidor em todos os aspectos, 
competente, honesto, leal, discreto, corretíssimo em suas atitudes, sempre colaborando 
para o bom funcionamento desta Casa, sem falar no que diz respeito aos seus 
conhecimentos, sendo constantemente chamado pelos colegas de “Biblioteca 
Ambulante” em função de sua memória com relação a fatos e acontecimentos que 
envolveram a história desta Casa e a história deste município. Nobres colegas poderia 
haver a indicação de outros servidores, como até mesmo prevê a resolução, mas por 
uma questão de justiça, tratando-se da primeira indicação, acredito que os demais 
colegas não se oporão em indicar por unanimidade o nome do Rudimar para ser o 
primeiro agraciado com este prêmio, pois certamente é ele o funcionário que serviu e 
serve de exemplo a todos os que já passaram por esta Casa e a muitos que ainda irão 
passar e que poderão contar com o seu desprendimento em colaborar com seus 
conhecimentos. Aproveitamos ainda, para sugerir que o trabalho do Histórico deste 
Poder que é desenvolvido pelo Rudimar e que vai além de suas atividades normais de 
trabalho, sendo uma opção própria na qual ele se dedicou ao longo dos anos, seja 
divulgado no site oficial da Câmara Municipal, pois certamente servirá como um 
precioso recurso cultural e histórico do município aumentando novos dados em nossos 
conhecimentos, já que muitos deles nunca foram divulgados.Por acompanharmos a 
tanto tempo sua dedicação e empenho na valorização deste Poder, nada mais justo que 
prestemos ao Rudi esta homenagem, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2067/407/09, os 
vereadores abaixo assinados, solicitam na forma regimental, que após aprovado em 
plenário, seja enviado oficio ao executivo municipal, conforme denuncia recebida 
através da ouvidoria da Câmara de Vereadores, solicitando as seguintes informações: 
1. quantos os funcionários do setor de contabilidade, fazenda, caixas, relacionar nome, 
quantidade e função de cada um. 2. relacionar quais os funcionários que recebem horas 
extras e qual o motivo para o recebimento destas. 3. Cópia do ponto destes servidores 
que receberam horas extras e a efetividade de cada funcionário por setor. 4. Enviar 
quadro comparativo do período de janeiro de 2008 a agosto de 2008, junto com a 
efetividade e horas extras do ano corrente desde janeiro de 2009 a agosto de 2009, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Leandro 
Adams – PT, Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Eugênio Grandó – PTB, 
Vereador Felipe Sálvia - PDT; 2068/408/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
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forma regimental, que depois de lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Jovem GEFERSON 
LEANDRO HAENEL.  Neste momento de tristeza para os familiares e os amigos 
enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que necessitamos para superar a dor 
da ausência e solidificar nossa esperança de um dia reencontrarmos aqueles a quem 
tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito especial em nossas lembranças. A 
todos os familiares da inesquecível GEFERSON LEANDRO HAENEL os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP: 
2069/409/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido 
em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento do inesquecível   Jéferson Haenel , transcorrido no 
último dia 03 de setembro.  “ Tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. 
Houve um pacto implícito que rompeste sem te despedires foste embora. Detonaste o 
pacto. Detonaste a vida geral, a comum aquiescência de  viver e explorar os rumos de 
obscuridade sem prazo sem consulta sem provocação até o limite das folhas caídas na 
hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas 
horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, 
o ato que não ousamos nem sabemos ousar porque depois dele não há nada? Tenho 
razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples 
apertar de mãos, nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais que eram 
sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não 
previsto nas leis da amizade e da natureza nem nos deixaste sequer o direito de 
indagar porque o fizeste, porque te foste”Carlos Drummond de Andrade, Vereador 
Estevão De Loreno – PP; 2070/410/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma 
regimental, que a Presidência deste Poder Legislativo coloque para apreciação do 
Plenário o presente Requerimento, o qual indica o Sra. IOLANDA TATSCH BANUNAS 
para a distinção “Tradicionalista Destaque”, conforme Decreto Legislativo nº 003/06, de 
04 de abril de 2006, Vereador Eugênio Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
moções: 2071/369/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Direção do Fórum (Foro), ao Ministério Público – Promotoria, ao Ministério 
do Trabalho e a Justiça Federal do nosso município parabenizando os Oficiais de 
Justiça, pela passagem do Dia do Oficial de Justiça, comemorado em 05 de setembro 
de 2009. Uma profissão a qual é Serventuário de Justiça dotado de Fé Pública e Poder 
de Polícia no exercício da função, sendo o responsável direto pelo cumprimento das 
ordens judiciais. Entre outras, dar cumprimento exclusivamente aos mandados judiciais, 
no sentido de efetuarem: Citações, Intimações, Penhoras, Arrestos, Seqüestros, 
condução de testemunhas, Despejos, Reintegrações de Posse, Separações de Corpos, 
Imissões de Posse, Busca e Apreensões, Prisões, Avaliações dos Bens Penhorados e 
Inventários. O oficial de justiça precisa de muita coragem. Na maioria das vezes, sai 
sozinho para cumprir seus mandados, sem saber o que vai encontrar pela frente. 
Enfrenta o perigo e as adversidades do dia-a-dia com muita destreza e dedicação. É de 
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tudo um pouco: amigo, conciliador, psicólogo e diplomata para contornar certas 
situações. Servidor público indispensável para bom andamento da justiça, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2072/370/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, para as Casas Agropecuárias e Clínicas Veterinárias 
do nosso município parabenizando os Médicos Veterinários, pela passagem do Dia do 
Médico Veterinário,  a ser comemorado em 09 de setembro de 2009. Uma profissão 
com uma função social importante, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de 
doenças dos animais domésticos e o controle de distúrbios também em outros animais. 
Nesta data cumprimento a todos os profissionais veterinários que exercem a profissão 
com ética e competência. Parabéns veterinários pela sua profissão, pelo seu dom divino 
e a sua dedicação, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2073/371/09, A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Curso Técnico em Enfermagem da 
Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg, a Direção na pessoa do 
Prof. Jones Carlos Castoldi, a Coordenadora do Curso Técnico, Profa. Josane 
Meneghello Franco Pasqualotto, os Professores na pessoa da Profa. Tânia Missel 
César e as alunas Gabrielly Graeff de Souza, Marlei Otilia de Abreu e Pâmela Taise 
Boeira Lopes da Rosa, pela conquista da premiação do 2º lugar na 6ª edição regional 
da Mostra de Escolas Profissionais – MEP 2009, que reuniu mais de 50 trabalhos, 
sendo realizada de 26 a 28 de agosto, em Erechim. O trabalho apresentado tratava 
sobre a Profilaxia e Auto-Cuidado das Manicures e Pedicures na Transmissão das 
Hepatites B e C. Nossos parabéns pela conquista e pela premiação, levando a Escola 
Sorg para representar a 39ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação na Feira 
Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Profissional instituída pela Secretaria de 
Educação do Estado, que ocorrerá na cidade de Novo Hamburgo no mês de outubro, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2074/372/09, ofício em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS a equipe de futebol CHALEIRA 
PRETA/BAR 220 W que sagrou-se CAMPEÃ na final do CAMPEONATO DE BOLA 9, 
da Sociedade Recreativa Harmonia, no último dia 29 de agosto do corrente. 
PARABÉNS a todos os jogadores por esta conquista na competição, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2075/373/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho 
manifestando nossos CUMPRIMENTOS à equipe de futebol ALISUL de nosso 
Município que sagrou-se CAMPEÃ na final do CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE, 
categoria livre, evento este organizado pelo Sesi aos trabalhadores da indústria da 
região e que aconteceu no último dia 30 de agosto do corrente. PARABÉNS a todos os 
jogadores por esta conquista na competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2076/374/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo a Gerencia da Farmácia Panvel de Carazinho, 
extensivo aos demais funcionários, cumprimentando-lhes pelo ato de Solidariedade de 
doação de fraldas descartáveis para as crianças da Emei Arthur Milton Arnold, 
localizada no Bairro Santa Terezinha, onde grande parte são filhos de famílias de 
baixíssima renda e que não possuem condições alguma de adquirir este tipo de 
material, que facilita em muito o trabalho dos funcionários da Escolinha. São bons 
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exemplos, como este, que sem dúvida alguma incentivam 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. 
Esperamos que este exemplo possa ser seguido por outras entidades e empresas de 
nosso município, não só com relação à doação de fraldas, agasalhos, calçados, 
cobertores, alimentos, mas também com outras formas de colaboração, que 
acreditamos, serem sempre muito bem vindas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2077/375/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo a direção do Jornal Diário da Manhã de 
Carazinho, cumprimentando-os pelo espaço no jornal que tem sido usado para divulgar 
as campanhas de solidariedade que vem sendo desenvolvidas por entidades e 
empresas do município. Certamente é importantíssimo para a população carente do 
município que empresas e entidades estejam sempre engajadas em realizar 
campanhas de arrecadação de donativos, mas é também essencialmente importante 
que a comunidade carazinhense possa conhecer através da divulgação nos meios de 
comunicação, o exemplo de solidariedade que vem sendo tão freqüente com relação a 
estas campanhas, já que são inúmeros os órgãos, empresas e entidades que ao longo 
deste ano vem colaborando com a assistência social do município. São bons exemplos, 
como estes, que sem dúvida alguma incentivam 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. Esperamos 
que este exemplo possa ser seguido por outras entidades e empresas de nosso 
município, não só com relação à doação de fraldas, agasalhos, calçados, cobertores, 
alimentos, mas também com outras formas de colaboração, que acreditamos, serem 
sempre muito bem vindas, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2078/376/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo a aluna da Escola Estadual Érico Veríssimo, Bruna Pedroso, grande campeã 
da etapa municipal do concurso Oratória nas Escolas, ao aluno Vinicius Rodrigues vice-
campeão, a aluna Claudia Shalleemberg 3ª colocada, a professora Maria Elizabete 
Gasparotto, a Direção da escola Estadual Érico Veríssimo e Patronato Santo Antonio, a 
Coordenadora da 39ª CRE Lisete Jarré, ao Secretario Municipal de Educação Jairo 
Martins, a Presidente da JCI Cristiane Rohde, e a Coordenadora do Concurso Vânia 
Tomé, cumprimentando-os pelo envolvimento na etapa municipal do Concurso Oratória 
nas Escolas.São realizações como estas, que certamente são fundamentais para o 
desenvolvimento social e cultural de nossos alunos, ampliando suas capacidades, 
fazendo com que o aluno se sinta desde cedo interessado pela arte da leitura, da 
escrita, da fala, pela educação como um todo, incentivando-os a expressar suas 
qualidades, mantendo-os assim afastados das coisas negativas que os distanciam da 
escola, da família, da sociedade.Recebam todos, o reconhecimento do Poder 
Legislativo Municipal, que muito orgulha-se em poder prestar-lhes esta homenagem, 
pois tudo que envolve a EDUCAÇÃO, merece destaque e incentivo, Vereador Felipe 
Sálvia – PDT; 2079/377/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário para aprovação, seja enviado ofício do mesmo teor do 
Poder Legislativo de Carazinho para a ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
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FUNDAMENTAL PEDRO VARGAS na pessoa da Senhora ROSIMAR ZANROSSO DE 
OLIVEIRA, orientadora educacional, parabenizando pela iniciativa de promover o I 
Seminário Educativo: Começar no Presente a construção do Futuro no período de 14 a 
16 de setembro, com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar da importância 
da prevenção do uso de drogas. Através desta iniciativa a participação de todos e do 
trabalho coletivo  que possamos juntos trabalhar em todas as instancias esse 
importante tema, Vereador Leandro Adams – PT; 2080/378/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo ao Deputado Federal Beto Albuquerque, cumprimentando-lhe pelo fato de 
estar mais uma vez na lista dos “Cabeças do Congresso”, que é definida pelo 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Estar entre os “cabeças” 
de 2009 é com certeza o reconhecimento ao trabalho bem feito, pois para chegar a 
indicação o parlamentar é avaliado em vários atributos, destacando-se a capacidade de 
conduzir debates, negociações, articulações e formulações, demonstrando eficiência na 
leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber idéia, 
constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando 
sua repercussão e tomada de decisão, sendo isoladamente ou em conjunto com outras 
forças capaz de criar seu papel e o contexto para desempenhá-lo.Receba o 
reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, que muito orgulha-se em 
poder prestar-lhe esta homenagem, pois independente de cores partidárias, somos 
sabedores do brilhante trabalho que o amigo vem desenvolvendo ao longo de anos 
junto a esta região, elaborando projetos e destinando recursos capazes de melhorar a 
vida da nossa população. Diante das atribulações que a vida infelizmente ofereceu a 
Vossa pessoa, colocando-o diante da perda de seu filho, certamente este 
reconhecimento o faz encontrar forças para continuar sua caminhada dentro dos 
objetivos propostos, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2081/379/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo à diretoria e membros da Banda Musical Ex Alunos La Salle, na pessoa do 
Sr. Hermenegildo Linck da Cruz, que ontem, dia 07 de setembro completou 46 
(quarenta e seis) anos de fundação, sempre levando o nome de Carazinho por onde 
passa em cada uma de suas belíssimas apresentações. A Banda Musical Ex-Alunos La 
Salle é uma das bandas mais tradicionais do município e da região, é composta por 
alunos dos colégios públicos municipais e estaduais e tem como missão proporcionar 
entretenimento e aprendizado aos jovens que dela fazem parte.Por todo o trabalho que 
vem sendo desenvolvido ao longo de anos, com a superação de inúmeras dificuldades 
para manter-se, a Banda Musical Ex-Alunos La Salle merece o reconhecimento deste 
Poder Legislativo, pois não há, entre nós, quem não conheça sua história e sua luta, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2082/380/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
do Poder Legislativo de Carazinho, ao Sindicato Rural de Carazinho, parabenizando os 
Jovens Carazinhenses Ginetes Crioulistas, Felipe Weber pela premiação do 1º lugar, 
Arthur de Oliveira pelo 3º lugar e  Caetano Weber de Quadros pelo 4º lugar conquistado 
nas finais das provas Infantil Masculino no Freio de Ouro 2009, realizado na 32ª 
Expointer em Esteio. Nossos parabéns por representar e levar o nome do nosso 
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município na maior feira do agronegócio do Brasil, apresentando produção, a tecnologia 
e a agropecuária gaúcha ao mundo. Além de ser um acontecimento notável no setor 
financeiro, movimentando valores na casa dos milhões de reais, o evento coloca na 
passarela, as melhores raças e os últimos avanços em máquinas e implementos 
agrícolas. Resultando da Expointer a união e garra do povo gaúcho, atento e inquieto, 
sempre em busca de expansão e qualidade para seus rebanhos e tudo o mais que 
produz, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2083/381/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de parabenização a MOVESCA – Associação Regional de Indústrias de 
Moveis, Esquadrias, Artefatos de Madeira e Afins em nome de seu presidente Iseu 
Olivo e extensivo aos demais membros da direção, Associação esta criada para a 
qualificação de mão de obra, buscando pessoas na comunidade para se capacitarem, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2084/382/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA das Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR par o exercício 2009/2010, 
Sr. Carlos Juarez Marquez. Manifestamos nosso apreço e admiração a toda a diretoria 
que ora assume, e desejamos que esta gestão seja coroada de êxito, dando 
continuidade ao trabalho competente e sério que ao longo dos anos esta comissão vem 
desenvolvendo, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2085/383/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio parabenizando o jovem Felipe Weber, pela conquista da 
primeira colocação na Expointer 2009, na categoria Freio de Ouro Infantil Masculino. 
Manifestamos nosso reconhecimento por tão expressiva conquista que vem levar mais 
uma vez o nome de Carazinho a tão longínquas estâncias, demonstrando o potencial 
dos carazinhenses e a importância da divulgação da potencialidade da raça crioula do 
nosso município, pela região e estado. Desejamos sucesso nas disputas vindouras, 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2086/384/09, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental que após submetido em plenário para aprovação seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Sr. Willy E. Fleck, Diretor Presidente da Empresa Viação Ouro e 
Prata e ao Sr. Pedro Américo Mariano, encarregado pela Filial em Carazinho, 
parabenizando pela passagem dos 70 anos de fundação da empresa comemorado no 
dia 01 de setembro. Manifestamos nosso reconhecimento à empresa e aos 
funcionários, que desde sua instalação em Carazinho, prestam excelente atendimento a 
população carazinhense e região, com qualidade, conforto e comprometimento com 
seus passageiros, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; conforme acordo de bancadas hoje não teremos o intervalo regimental, grande 
expediente, passo a palavra ao vereador inscrito, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Simone, 
prazer ter na casa do povo, ao diário da manhã, Tio Pisca, eu venho a essa tribuna e 
quero que a imprensa saiba disso, noticie isso, eu estou bastante revoltado com um 
blog que chegou até essa casa, ao qual a pessoa, covardemente não se identifica, mas 
os dizeres desse blog tem alguma coisa, que eu conversei com um servidor dessa 
casa, o qual esse servidor me deu as mesmas justificativas para um projeto de lei que 
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eu tenho aqui nesta casa, que é a proibição de fumar, em estabelecimentos comerciais, 
e não é a proibição de vender o cigarro, de não vender o cigarro, pode fumar, mas 
desde que não seja em estabelecimento fechado, e esse blog me deixou muito 
revoltado, e eu vou, e já contratei uma pessoa para buscar a fonte desse blog, porque 
esse covarde, ou essa covarde, não se identificaram para me dizer o que deveriam 
dizer frente a frente para mim, porque pessoas que não se identificam para mim são 
covardes, porque tudo que eu fiz nessa minha vida, até hoje, nesses 16 anos que estou 
aqui nessa câmara, eu sempre fiz de frente, enfrentando as pessoas de frente, olhando 
de frente, e nunca fui covarde para atacar as pessoas pelas costas, então eu vou 
buscar quem fez isso, e se saiu dessa casa, Senhor Presidente, eu vou pedir a 
demissão dessa funcionária, ou desse CC, porque eu não concordo com esse tipo de 
coisa, e convido a comunidade, os empresários, os donos de boates, os donos de 
bailão, que venham discutir comigo, para que nós possamos ver o que podemos fazer 
para melhorar o não fumar dentro dos estabelecimentos, e dentro desse meu projeto, 
essa pessoa é tão incompetente, tão mal intencionada, que dentro do meu projeto 
prevê para grandes estabelecimentos, adequação de espaço que são aqueles 
exaustores para que a fumaça possa circular e sair para fora, então, covardemente 
foram para o blog, não se identificando, para que o meu projeto não fosse adiante, eu 
não tenho medo, não tenho medo, eu vou até o final, e vou mostrar para a sociedade 
que a minha preocupação de um não fumante, é que eles também não fumem, quem 
quiser fumar tem o livre arbítrio, de ir e de vir, essas palavras essa pessoa também 
usou, o direito de ir e vir, eu também concordo, só que eu também tenho o direito de ir e 
vir, se eu não fumo como é que eu vou chegar num estabelecimento onde tem pessoas 
fumando? Estão tolindo o meu direito de ir e vir, então é um desabafo que estou 
fazendo, e vou garantir, não mexam comigo, não mexam comigo porque eu não tenho 
medo de dinheiro, eu não tenho medo de posição social, eu não me assusto com isso, 
porque até agora não me mudou, não fez eu mudar o que eu sou, e eu vou continuar 
sendo o que eu sou, senhor presidente, eu sempre venho a essa tribuna a criticar vossa 
excelência, a dizer que a casa não estava com comando, deixa de ter comando, hoje eu 
venho aqui dizer ao senhor que eu vi seu esforço, eu senti o seu esforço de mudar o 
horário da sessão para as cinco horas, teve vereador que assumiu posição de que era 
para ser às cinco horas a reunião, dali uma hora, duas horas, já mudou a posição e 
disse que não, que não gostaria que a reunião fosse para as cinco horas, para mim 
esse vereador também não tem personalidade, ele vai de acordo com o vento, como é 
que sopra o vento, sopra lá, sopra cá, ele vai, então eu quero deixar claro também 
senhor presidente, que a vossa excelência teve o maior esforço, mas para minha 
surpresa, eu tive, fui para casa, porque a reunião não é mais as cinco, vai ser as seis e 
quarenta e cinco, estou em casa, a minha assessora me liga dizendo que a reunião 
esta iniciando, então pelo menos, e houve assim um acordo verbal, e eu não vou mais 
fazer acordo verbal com ninguém,  não vou mais fazer acordo verbal com ninguém, 
porque não cumprem os acordos, pelo menos poderiam me ligar, dizer o Vereador 
Paulino de Moura, resolvemos iniciar a reunião as dezoito horas que fica melhor para 
nós, que é melhor o que nós queríamos e diminuímos uma hora, então senhor 
presidente, eu fiz questão de vir a essa tribuna, e quero dizer a vossa excelência, vossa 
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excelência esta de parabéns porque a vossa excelência tentou construir uma coisa 
pacifica, de ambos os lados, só que a casa já esta aprovada, a casa esta dividida, uns 
são governo, outros não são governo, uns são câmara e os outros são contra a 
administração, mas não contra as pessoas que estão aqui administrando, quero deixar 
bem claro isso, que eu agora vou lutar pelos meus ideais, pelo  que a comunidade 
confiou em mim aqui, e eu quero ter a certeza que esse mandato eu vou fazer ele em 
prol da comunidade,  em prol do povo, eu não terei mais acordo nenhum nessa casa, 
não pela vossa pessoa, mas por outras pessoas que não honram o que se 
comprometem, obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, pessoas que assistem à reunião na noite de hoje, entrei com um 
requerimento nesta noite, senhor presidente, para a mesa diretora, em 2008 foi criado 
uma lei de minha autoria que se chama: “funcionário destaque do poder legislativo 
municipal” essa lei de 2008, e esse titulo de funcionário destaque tem que ser dado um 
mês antes do dia do servidor publico, Senhores Vereadores, eu indiquei neste meu 
oficio a mesa diretora o funcionário mais antigo dessa casa que se chama Rudimar 
Barcelos, há vinte anos atrás quando entrei a primeira vez nessa casa, estava esse 
servidor já aqui, é um servidor que se dá com todo mundo, não tem inimizade com 
nenhum funcionário, nem com vereador e nunca teve, é chamado de biblioteca 
ambulante por saber muito do poder legislativo, não é Mafalda? Se chama Rudimar 
Barcelos, Barcelão, e esse nome tem que ser escolhido pelos vereadores, então senhor 
presidente, estou indicando através desse meu oficio, e por a lei ser minha eu gostaria 
que os vereadores também entendessem e dessem esse titulo no dia do funcionário 
publico a esse servidor que se chama Rudimar Barcelos, esse é o meu pedido anexado 
a mesa diretora na noite de hoje, também, Senhores Vereadores, entrei com um projeto 
na noite de hoje, projeto que dispõe e obriga a todas as secretarias de ter um livro, esse 
livro é de sugestões e de reclamações, toda secretaria vai ter que ter esse livro se 
aprovado esse projeto, chega na saúde, faltou remédio, uma ou duas vezes, ele vai lá e 
reclama e deixa nesse livro, todo o final de mês, esse livro tem que ir para o secretario, 
para o prefeito e para a câmara, para nós saber das reclamações da comunidade, essa 
lei já é lei no estado do Paraná, eu tirei de lá, de uma cidade que se chama Cascavel, é 
uma lei muito boa, que vai dar oportunidade do povo poder reclamar e assinar, ele vai 
reclamar o que falta lá nas obras, ele vai lá e falta tubo, não arrumaram a rua dele, ele 
vai reclamar naquele livro, e esse livro vai chegar na secretaria, no prefeito e vai chegar 
na câmara também esse livro, então essa é uma lei que eu entrei na noite de hoje, eu 
espero que seja aprovada, também entrei com uma moção, duas moções, uma moção 
é sobre a banda do La Salle, a banda do La Salle é nossa banda, a banda mais antiga 
da cidade, uma banda que representa Carazinho, representa a região, representa muito 
bem, e tem por baluarte, que cuida dessa banda o Gildo, todo mundo sabe, do 
Hermenegildo Link da Cruz, nada mais justo que nós homenageie através dessa moção 
essa banda pelos 46 anos de sua fundação, também entrei com uma moção 
parabenizando o deputado Beto Albuquerque que mais uma vez entra na lista dos 
cabeças do congresso nacional, mais uma vez esse deputado, que representa muito 
bem nossa região, ele ganha esse premio, que é um premio dado pelo departamento 



 13 

inter-sindical de assessoria parlamentar, o DIAP, então, mais uma vez, o ano passado 
eu já entrei, os vereadores sabem disso, entrei de novo que mais uma vez ele ganha 
esse premio, com essa moção, também gostaria, Senhor Presidente, o tempo que me 
resta, de falar sobre um projeto que eu entrei, e já aprovado por essa casa, que obriga 
as casas noturnas, os shows que tiverem em Carazinho, as exposições, de ter no 
mínimo trinta segundos um banner, um telão, que fale sobre a prevenção de drogas, eu 
sei que tem dois vereadores aqui que trabalham nessa área contra as drogas, 
trabalham bastante, todos os vereadores trabalham, mas o Vereador Paulino de Moura 
e o Vereador Erlei Vieira são os que mais lidam nessa área, mas eu também tinha que 
fazer a minha parte, e hoje de manhã eu falei na rádio diário da manhã sobre esse 
projeto de lei já aprovado nessa casa, já sendo lei, então a partir de agora, todas as 
casas vão ter que fazer alguma coisa também contra a prevenção de drogas, através 
de cartazes, de som, de banners, de telões, isso é importante e Carazinho também a 
câmara vai entrar nessa luta na prevenção contra as drogas, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; pediria ao Vereador Elbio Esteve que esta inscrito, embora 
nós não respeitamos a ordem do grande expediente, que se pronunciasse durante os 
requerimentos conforme o nosso acordo, ordem do dia, passamos agora para 
apreciação e votação requerimentos, moções, projetos e veto, requerimentos, convido a 
senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com 
exceção ao requerimento pedido de informação e requerimento de pesar; Vereador 
Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte vereador, tem um requerimento de minha autoria e 
do Vereador Eugênio Grandó, solicitando que seja apreciado pelo plenário que o 
tradicionalista destaque, então que seja lido e apresentado para os demais vereadores; 
Presidente Vereador Leandro Adams; foi lido, senhora secretaria repita a leitura do 
requerimento, questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; eu não preciso que me torne publico, já sei do conteúdo então não preciso que 
seja lido novamente, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; vereador, 
muitos vereadores estavam ausentes; Secretária Vereadora Sandra Citolin; O 
Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, que a Presidência deste Poder 
Legislativo coloque para apreciação do Plenário o presente Requerimento, o qual indica 
o Sra. IOLANDA TATSCH BANUNAS para a distinção “Tradicionalista Destaque”, 
conforme Decreto Legislativo nº 003/06, de 04 de abril de 2006, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB e Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o requerimento do Vereador Grandó 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,  Senhora Secretária proceda a leitura dos demais requerimentos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 03 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento nº 03, 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, eu gostaria de solicitar que as 
moções e os requerimentos fossem votados em bloco, que o senhor coloque em 
apreciação do plenário, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
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discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura para votação das moções em 
bloco, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, Senhora Secretária, proceda a leitura do numero e autor das moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 02 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 03 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 04 
Vereador Paulino de Moura  - PTB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereador Leandro Adams – PT; nº 10 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; nº 11 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 
13 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 14 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 15 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 16 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; estão em discussão as moções, não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, projetos, peço a Senhora 
Secretária que proceda a leitura do numero ementa e autor do projeto, bem como 
parecer da comissão de justiça e finanças; 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 que o corpo 
jurídico dessa casa me exarasse parecer referente ao projeto de numero 184/179/09, 
eu gostaria se esse projeto, eu posso pedir vistas desse projeto, eu gostaria que a 
consultoria da casa me desse esse parecer, e também fazer um requerimento verbal 
que todas as emendas, todas elas fossem votadas individual, todos os vetos do Senhor 
Prefeito municipal fosse votado individual, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; eu só não entendi qual o projeto de lei? Vereador Paulino de Moura; esse 
que altera o cargo e padrão, eu gostaria que, o 109/09, eu gostaria que a consultoria da 
casa me desse um parecer se eu posso pedir vistas nesse projeto, justificarei na tribuna 
desta casa; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a consultoria jurídica para 
vir até a mesa; então vamos interromper os trabalhos para o departamento jurídico 
apresentar o parecer; reiniciamos os nossos trabalhos, solicito a assessora de mesa 
que entregue o parecer ao Vereador Paulino de Moura, portanto o parecer é de que não 
há possibilidade de pedido de vistas, Senhora Secretária proceda à leitura do numero, 
ementa e autor do projeto, bem como do parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
Vereador Paulino de Moura vamos dar continuidade e o parecer até o final da reunião, 
Senhora Secretária proceda à leitura do projeto; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Projeto de Lei nº 109/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera cargo e padrão. 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, Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, pessoas aqui 
presentes, justificar o meu voto, apesar....eu tento manter uma coerência dentro da 
casa, quando os projetos são inconstitucionais eu acompanho meu voto contrário pela 
inconstitucionalidade dos projetos, mas no caso o projeto é até constitucional, mas meu 
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voto vai ser contrário porque ele privilegia apenas uma pessoa em detrimento a todos 
os outros funcionários públicos, junto com o projeto nós recebemos uma manifestação 
do sindicato dos funcionários municipais, onde se manifestam de forma contrária a 
aprovação desse projeto, esse é um dos motivos que eu votarei contrario a esse 
projeto, tem que ser feita uma reclassificação geral nos quadros dos servidores do 
município e não para privilegiar apenas um servidor, então, meu voto nesse projeto, 
apesar de constitucional, vai ser contrario, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; Senhor Presidente, Senhora 
Secretária, demais colegas, aproveitar a oportunidade, membros da imprensa, platéia, 
hoje entrei com um projeto autorizando o município a criar o centro de controle e 
tratamento do tabagismo, na verdade isso é um convenio que a secretaria ou prefeitura 
assinaria junto com o instituto nacional do câncer, dependeria apenas de uma unidade 
de saúde que a gente já tem, dependeria de uma pessoa de nível superior que também 
nós já possuímos, e o ministério, através do INCRA, ele nos proporcionaria a doação 
dos medicamentos, tanto a nicotina transdermica, a goma de mascar, e a Bupropiona,  
e ainda por cima treinaria as pessoas responsáveis por esse centro, nós sabemos que 
vinte milhões de dólares por ano, o tabagismo gera uma perda muito grande com 
relação a isso, então dando uma força também para o Alemão, a respeito do..., a gente 
tem que procurar não fumar, evitar o câncer, principalmente o câncer de pulmão, além 
de outras patologias que a gente sabe das doenças vasculares, das extremidades, das 
doenças vasculares cerebrais e do coração, além das doenças do estomago, então o 
cigarro é também uma droga, ela é licita, infelizmente, assim como nós temos colegas 
que fazem campanha contra o crack, acho que o município também tem que se 
empenhar em criar esse centro de tratamento de controle do tabagismo, com isso nós 
vamos diminuir em muito a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 
porque ainda por cima tem os fumantes passivos, que são aqueles que convivem com 
aqueles que fumam, e que também faz mal, então nós temos alguns colegas que 
podem também aderir ao tratamento, a gente indicaria isso, mas tudo bem,  era isso 
pessoal, gostaria realmente, por isso, mais dar um apoio ao Vereador Paulino de 
Moura, acho que o Vereador Paulino de Moura esta certo, ele não quer proibir a 
comercialização eu estou pedindo que se tratem esses pacientes, e unir as forças com 
relação a isso, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, às vezes a gente vê as coisas acontecerem erradas, eu sei que 
o senhor é democrático, mas estamos discutindo o projeto, Dr. Elbio vem aqui e discute, 
o parecer do projeto 109/2009, que é do padrão, disse com muita propriedade o 
Vereador Eugênio Grandó que a gente não pode dar aumento só para uma pessoa, eu 
já fiz isso e já errei, mas hoje na tarde, na minha sala, eu estava conversando com o 
Vereador Eugênio Grandó, e eu disse que não ia fazer mais isso, eu acho que tem 
razão o Vereador Eugênio Grandó quando disse, e o sindicato dos funcionários, 
representado pelo seu presidente, o Chico, diz que tem que se fazer uma 
reclassificação  dos funcionários, tem bastante funcionários pedindo aumento de 
padrão, aumento de dinheiro, querem ganhar mais, mas não é justo que nós aprovamos 
projetos para beneficiar uma pessoa só, então eu também votarei contra esse projeto 



 16 

porque eu acho que esse projeto é injusto, ele só atende uma pessoa, e os outros 
funcionários vão ficando para trás, era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; 
não havendo vereador que queira discutir o parecer, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos 
o parecer, Senhora Secretária proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem 
Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 109/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera cargo e padrão. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em 
discussão o projeto com os pareceres já aprovados, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 
pessoas que estão na casa do povo, eu solicitei a mesa diretora e aos consultores 
jurídicos que me dessem o parecer se eu podia ou não pedir vistas ao projeto que ora 
esta em votação, porque a minha vontade era ter uma segurança, porque eu também 
não queria prejudicar o projeto, até porque na parte da manhã, em contato com o 
senhor prefeito municipal, onde uma classe dos azuizinhos também estavam fazendo 
essas mesmas reivindicações, também no setor de fiscalização, tem pessoas que estão 
com seus padrões abaixo do que eles consideram normal, e o senhor prefeito municipal 
me mostrou que já esta fazendo um estudo, onde ele vai fazer uma reclassificação 
geral, para todos, padrão um ao oitavo, porque isso? Por que o prefeito Aylton é o único 
prefeito que pode falar que deu a reclassificação para os servidores públicos, porque na 
época do prefeito, então Aylton, ele fez uma reclassificação onde aumentaram a todos e 
cada um aumenta quinze por cento no seu percentual recebido, então, eu, vou votar 
contrário a esse projeto, porque eu entendo que não dá mais para nós prorrogar mais a 
individualização, ou faz uma reclassificação geral, atinge a todos os níveis do município, 
ou eu não voto mais projetos beneficiando pessoas individual, já deixei claro para o 
senhor prefeito municipal na parte da manhã, estou deixando claro aqui, porque eu não 
vou votar mais enquanto não vir uma reclassificação geral, e o sindicato, eu já disse 
para minha irmã que faz parte do sindicato, eu não tenho problema nenhum de ouvi-los, 
porque quando é de interesse deles, daí eles vem aqui e querem nos obrigar a votar da 
forma que eles querem, o parecer deles para mim não tem nenhum nexo, porque não 
compreendo, quando eles querem alguma coisa dessa casa eles vem aqui correndo e 
pedem, daí pode ser individualizado, mas agora que não beneficia a todos eles, eles 
não querem que nós votamos, não estou votando porque eles não querem, porque o 
mandato é meu, já disse para minha irmã que é vice-presidente desse sindicato, eu 
disse para ela, o voto é meu, só que eu vou votar contrario porque eu não quero mais 
beneficiar uma classe e deixar as outras sem o seu beneficio, então seria isso Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
rejeitado por unanimidade, atenção Senhores Vereadores, agora nós vamos discutir e 
votar os vetos do prefeito Aylton, portanto quero a atenção de todos os colegas 
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vereadores, primeiro nós vamos discutir o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
depois nós vamos votar individual as três emendas; Vereador Gilnei Jarré; Senhor 
Presidente, solicito que seja colocado em votação o pedido do Vereador Paulino de 
Moura, de colocar individual, eu gostaria que fosse colocado em bloco; Presidente 
Vereador Leandro Adams; votação em bloco das emendas; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem Senhor Presidente, já foi votado, sim senhor, já foi votado o 
meu pedido que fosse votado individual, e o senhor colocou em votação e já esta 
decidido; Vereador Gilnei Jarré; então suspende a reunião e vamos escutar isso; 
Vereador Paulino de Moura; não, tu que quer que suspenda, foi colocado bem claro 
que seria individual, e a vossa excelência colocou em votação e foi definido; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré, eu acho que o Vereador Paulino de 
Moura tem razão, já foi votado, mas então vamos suspender de novo a reunião e 
vamos escutar; Vereador Paulino de Moura; só um pouquinho presidente, ou eu tenho 
razão ou não tenho, eu acho que o senhor esta correto em querer ser democrático, mas 
democracia demais atrapalha o andar do processo,  tanto é, que eu não quero criticar e 
o senhor sabe que a reunião hoje ela esta bem tumultuada e esta bem difícil do senhor 
conduzir ela, o Vereador Gilnei Jarré acha que o mandato dele é superior a todos nós, e 
não é; Presidente Vereador Leandro Adams; viu colegas, vamos tirar a duvida, 
vamos olhar ali, no meu entendimento me parece que foi votado individual, individual 
todas as emendas, no meu entendimento, mas vamos tirar a duvida rapidinho, 
interrompemos por alguns minutos; reiniciamos os trabalhos, Vereador Paulino de 
Moura, realmente não foi votado, o senhor solicitou e daí houve a interrupção da 
reunião para ver o parecer do jurídico então vamos por em votação agora; Vereador 
Paulino de Moura; eu quero dizer que respeito muito a funcionária que trabalha neste 
setor, não fui lá ouvir, confio na sua interpretação, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; portanto então, vamos colocar em votação o pedido verbal 
do Vereador Paulino de Moura para votar as emendas em separado, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado por 
cinco votos a quatro, atenção colegas vereadores, vamos votar primeiramente o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças a respeito dos vetos, peço a senhora 
secretaria que proceda a leitura dos vetos do projeto de lei do PPA, bem como o 
parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Veto parcial emendas PPA 2010/2013. Senhor Presidente. No uso das prerrogativas 
que me confere o parágrafo 1°, do artigo 35, da Lei Orgânica do Município, venho apor 
VETO às Emendas nºs 10, 11 e 12, no que tange ao Projeto de Lei nº 082/09, contido 
no ofício n° OP/163/2009, oriundo desse Legislativo, pelas seguintes razões: 1. 
Preliminarmente, cabe argüir a possível transgressão regimental, tendo em vista o 
disposto no artigo 162, parágrafos 1° e 2° do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, questão de ordem; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; gostaria que fosse lido o oficio 194/09 do gabinete do prefeito do dia dois de 
setembro, que esse é que tem validade para mim, foi protocolado na sexta-feira na 
câmara, não o que foi protocolado hoje, é o oficio que veta a emenda 11, 12,13 esse 
que tem valor por causa do prazo, à de hoje, a retificação não tem valor nenhum porque 
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esta fora do prazo; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, 
no entender do Vereador Gilnei Jarré o que vale para ele é o que entrou sexta-feira, e 
no meu entender o que vale é o que entrou hoje pro que ele esta corrigindo um erro de 
interpretação de escrita, então eu gostaria que fosse lido os dois pareceres, o de sexta-
feira e o de hoje que esta tirando a duvida escrita de português nesse projeto, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
para dirimir duvidas eu sugiro que o jurídico proceda um parecer da questão, porque 
senão nós vamos ficar lendo duas vezes o mesmo texto com a mudança de apenas um 
item, então que o jurídico dê a solução, vale o que entrou na sexta-feira, ou vale o que 
entrou na data de hoje; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente eu discordo do 
Vereador Grandó, até porque, com toda sinceridade, eu também gostaria de buscar um 
parecer jurídico para essa questão, porque senão é mais uma que vai entrar para a 
justiça, porque quando se ganha se mantêm o que se ganhou, quando se perde, vão 
para a justiça, então seria assim, que o que esta expressado ali, seja, porque eu não 
vou me basear no parecer da consultoria jurídica dessa casa; Presidente Vereador 
Leandro Adams; colegas vereadores, eu acho que a questão esta fácil, na verdade 
nós vamos deixar registrado em ata que veio uma correção, nós vamos deixar 
registrado em ata que veio uma correção com outra data, mas na verdade o veto é o 
mesmo, só muda o erro, o numero das emendas, emenda que não existe, a emenda 
13, então vamos deixar registrado em ata e não há necessidade de nós, vamos deixar 
registrado que houve uma correção com data posterior; Vereador Paulino de Moura; 
obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; correto Vereador 
Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; não senhor, Senhor Presidente, se o senhor 
validar as duas, o senhor vai botar as três emendas em votação e o que ele esta 
pedindo aqui, somente duas, a 11 e a 12, a 10 ele não mencionou no oficio dele, ele foi 
corrigir isso fora do prazo; Vereadora Sandra Citolin; mencionou; Vereador Gilnei 
Jarré; não mencionou não; Vereadora Sandra Citolin; mas esta aqui; Vereador Gilnei 
Jarré; o primeiro parágrafo que ele esta dizendo que ele veta as emendas 11,12 e 13 
que não existe, mas eu não tenho culpa disso, errado é ele, então o senhor vai ter que 
colocar em votação, pelo que eu entendo, a 11 e a 12, a 10 e a 13 não estão no oficio, 
uma não existe a outra não está; Vereador Eugênio Grandó; Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; a minha intenção não é nem questão do voto ou não, a minha questão que eu 
levantei aqui do jurídico, se tem uma duvida se procura o jurídico, para nós não ficar 
discutindo aqui a noite inteira, o jurídico pode dar para um lado, pode dar para o outro, 
isso a gente não sabe, eu não tenho certeza, até eu, como advogado não tenho certeza 
do que esta correto ou do que não esta, então tira a duvida para não ficar depois com a 
confusão, não vai acabar nunca, porque tem vereador a favor, tem vereador contra, é o 
meio termo nesse caso; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem Senhor 
Presidente, é que, olha bem o que poderá acontecer, se for a meu favor o parecer do 
jurídico o outro lado não vai acatar, se for a favor do outro lado eu não vou acatar; 
Vereador Eugênio Grandó; se for do seu lado o meu voto eu vou dar, eu me 
comprometo; Vereador Paulino de Moura; é uma situação, Vereador Grandó, de erro 
de interpretação, então quero dizer assim ,nós não vamos, ou vamos votar essas 
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emendas e alguém vai entrar na justiça de novo, para que isso se tu falou agora pouco 
em coerência, vamos botar em votação, e deixar registrado que teve no dia de hoje um 
oficio do senhor prefeito municipal dizendo que o que ele interpretou 13 é a 10, que esta 
expressado no bojo do pedido dele; Presidente Vereador Leandro Adams; 
considerando o nível da discussão, vamos ter que interromepr novamente e ouvir o 
jurídico da casa que é o maior vereador, que é a lei; reiniciamos os trabalhos, senhora 
secretaria proceda a leitura do parecer do departamento jurídico; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; PARECER ACERCA DO VETO PARCIAL ÀS EMENDAS DO PPA 
2010/2013. O executivo Municipal, no dia 04.09.2009, protocolou pedido de veto parcial 
de emendas. Referiu no primeiro parágrafo do ofício: “No uso das prerrogativas que me 
confere o parágrafo 1º do artigo 35, da lei orgânica do Município, venho apor veto às 
emendas nº 11, 12 e 13, no que tange ao Projeto de Lei nº 082/2009, contido no ofício 
OP 163/2009” Ao concluir o ofício, entretanto, referiu: “São as razões que fundamentam 
o presente veto às emendas modificativas ao PPA, 10, 11 e 12, adicionadas ao parecer 
técnico do setor de contabilidade que anexamos para integrar os fundamentos do veto”. 
Da leitura do ofício do Prefeito, percebe-se que houve equívoco ao descrever o número 
das emendas por ocasião da redação do primeiro parágrafo e isso se deduz dos 
seguintes fatos: a) houve apenas 12 emendas modificativas, razão pela qual não 
poderia ter o executivo Municipal vetado a emenda nº 13; b) o último parágrafo é 
taxativo ao mencionar que o veto refere-se às emendas 10, 11 e 12; c) houve a 
intenção, da parte do executivo, de vetar todas as emendas realizadas pela mesa 
diretora da Câmara de Vereadores, protocoladas no dia 13.08.2009. Diante disso, 
entendemos que o Ofício 149/2009 é válido, devendo ser considerada a real intenção 
do Executivo, conforme exposto acima, ou seja: vetar as Emendas ao PPA de nº 10, 11 
e 12. No tocante ao documento protocolado no dia 08.09.2009, entendemos que não 
merece ser considerado. Não está acompanhado de um pedido formal de retificação, 
tampouco observa o prazo legal para o veto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
portanto o parecer do jurídico é que a emenda 13 não existe, então vai ser votada a 
emenda 10, 11 e 12, e eu pediria ao líder do governo que falasse lá com a 
administração porque é muito comum esses erros, e esta prejudicando os trabalhos da 
casa, um erro grosseiro desses de errar o numero da emenda, então eu pediria a 
atenção do líder do governo junto ao secretariado para que não ocorresse mais isso e 
não tumultuasse mais a sessão, então, Senhora Secretária proceda a leitura dos vetos 
do projeto de lei do PPA, bem como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Veto parcial emendas PPA 2010/2013. Senhor 
Presidente. No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1°, do artigo 35, da 
Lei Orgânica do Município, venho apor VETO às Emendas nºs 10, 11 e 12, no que 
tange ao Projeto de Lei nº 082/09, contido no ofício n° OP/163/2009, oriundo desse 
Legislativo, pelas seguintes razões: 1. Preliminarmente, cabe argüir a possível 
transgressão regimental, tendo em vista o disposto no artigo 162, parágrafos 1° e 2° do 
Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Partindo-se da publicação do edital, no dia 
1° de julho de 2009, são concedidos trinta dias à população para emendas. Este prazo 
terminou no dia 31 de julho de 2009, sexta feira. Aos vereadores a Lei concede dez dias 
a contar do dia 31. Como dia 31 foi sexta-feira, contam-se os dez dias a partir do 
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primeiro dia útil, segunda feira dia 3 de agosto, contando-se o dia de início e, diante 
disso o prazo para que os vereadores apresentassem emendas expirou no dia 12 de 
agosto. Verifica-se que as emendas em questão deram entrada e foram protocoladas 
pela Mesa só no dia 13 de agosto, portanto fora do prazo regimental e, por esta razão 
não poderiam ter sido acatadas pela Mesa Diretora eivando de eventual nulidade o 
processo de sua apreciação e votação pelo Plenário. 2. A Reserva de Contingência foi 
estruturada com previsões coerentes, mas de realização relativa tendo em vista a 
variação nas conseqüências da crise mundial, ainda não suficientemente avaliadas. Na 
hipótese de concretizar-se, no futuro, a necessidade real de utilização da Reserva de 
Contingência, para o Legislativo, o momento e a necessidade premente é que vão 
determinar. O Executivo, diante de demonstrada carência da Casa Legislativa, em 
nenhuma situação deixará de prover os recursos necessários. A própria natureza da 
Reserva de Contingência, que é de aplicação aleatória, inadmite sua destinação no 
Plano Plurianual para investimentos ou utilizações definidas. 3. A hipótese de ampliação 
do número de vereadores através de Lei em tramitação, não pode servir de suporte às 
alegações Desse Poder, tendo em vista que no próprio projeto, segundo informações 
veiculadas, há dispositivo que, à despeito do aumento do número de edis, coíbe o 
aumento proporcional de despesas. 4. O Legislativo comprometeu nas emendas ao 
PPA, verbas de diversas secretarias, planejadas para fazer frente às despesas com 
pessoal, diárias e despesas com viagens. Em nenhuma hipótese o Executivo poderá 
sequer correr o risco de atrasar folhas de pagamento de seu pessoal ou de abrir mão 
dos treinamentos e capacitação nas diversas áreas. 5. O mínimo legal de 4% ou mais, 
ao longo de muitos exercícios e o percentual de 5,47% previsto para 2010, vem sendo 
cumprido pelo Executivo. Tal prática tem assegurado o bom e regular funcionamento do 
Poder Legislativo, inclusive com sobras que tem sido aplicadas ou devolvidas. Pode-se 
afirmar que a previsão pra o Legislativo deve persistir sem alteração em função do 
"superávit" que vem ocorrendo ao longo da história. Conclui-se por inexistirem razões 
para prever-se no PPA, investimentos ou aplicações do Legislativo, especialmente por 
representarem reduções na Reserva de Contingência e na manutenção. 6. A 
especialização do Poder Legislativo será, certamente coerente com a consciência de 
sua competência: A de legislar e fiscalizar com eficiência. A especialização em 
investimentos e aplicações adequados cabe ao Executivo que só poderá concretizá-la 
dentro de sua esfera se contar com as aplicações que planejou. São as razões que 
fundamentam o presente veto às emendas modificativas ao PPA, 10, 11 e 12, 
adicionadas ao parecer técnico do Setor de Contabilidade que anexamos para integrar 
os fundamentos do veto. Parecer da Comissão de Justiça e Finanças: Veto às emendas 
10, 11 e 12 do Projeto de Lei nº 082/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Carazinho para o quadriênio 2010-2013. O 
veto do Prefeito Municipal é inconstitucional. Dentre as atribuições do Poder Legislativo 
está a de realizar emendas ao orçamento (art. 166 da Constituição Federal). Todas as 
emendas realizadas obedecem às limitações impostas pelo § 3º do artigo 169 da CF. 
Cabe referir, ainda, que no tocante à Emenda nº 10, foram observadas as limitações 
estabelecidas pelo artigo 29-A, também da Constituição Federal; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças, 
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não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, atenção Senhores 
Vereadores, 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 seis votos a três, 
agora vamos discutir e votar as emendas individual, esta em discussão o veto da 
emenda nº 10 com o parecer já aprovado, não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, ao veto, atenção Senhores Vereadores vamos repetir a votação; Vereador 
Paulino de Moura; presidente, pelo amor de Deus, vereadores favoráveis ao veto do 
prefeito permaneçam como estão, então não tem mais votação, Senhor Presidente, 
pelo amor de Deus, já foi votado Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro 
Adams; nós já tivemos outras votações na casa; Vereador Paulino de Moura; pelo 
amor de Deus Senhor Presidente; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, solicito 
que seja colocado em votação de novo e que seja nominal; Presidente Vereador 
Leandro Adams; havendo duvida do plenário, vamos ter que fazer votação nominal; 
Vereador Paulino de Moura; presidente, por gentileza o senhor cumpra o regimento 
interno, o senhor decidiu e foi votado eles ficaram, permaneceram como eles estiveram, 
então pelo amor de Deus, esta lá nos anais da casa, foi votado já, não se pode voltar 
uma votação Senhor Presidente, o regimento não permite; Presidente Vereador 
Leandro Adams; pois não; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente,  quando 
há duvida da matéria, se faz uma verificação, mas o senhor foi bem claro, o senhor foi 
bem claro eu não quero ofender os colegas vereadores que votaram favorável, porque 
não é a minha intenção, mas eu quero que se mantenha o regimento nessa casa, nós 
votamos a matéria, nós não podemos voltar atrás na votação de uma matéria, nós já 
votamos essa matéria senhor presidente, pelo amor de Deus, essa casa, a imprensa 
esta aqui, esta casa esta caindo no ridículo, pelo amor de Deus; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura, essa casa já enfrentou essa mesma 
dificuldade e esta claro no nosso regimento, havendo duvida nós temos que fazer a 
votação, qualquer vereador pode requerer a votação, então nós vamos realizar a 
votação nominal, para evitar duvidas, esta em votação o veto da emenda nº 10, 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; sou contrário; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; contrário ao veto; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio 
Grandó; contrário ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio 
Esteve; Vereador Elbio Esteve; contrário ao veto; Presidente Vereador Leandro 
Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, mesmo 
que tenha assinado o parecer junto com a comissão, em conversa com o prefeito, ele 
me explicou o porquê do veto, e explicou através de oficio, eu quero que a comissão até 
me entenda, eu vou votar a favor do veto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; favorável ao veto; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador 
Estevão De Loreno; favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; favorável ao veto, deixando bem claro 
que essa votação já foi votada, e eu sou favorável ao veto para manter a minha 
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coerência na votação das emendas; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora 
Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; quero justificar o meu voto, dizendo que 
assinei a emenda ao veto nº 10, acho coerente o que todos os vereadores, inclusive o 
Vereador Felipe Sálvia, o Vereador Leandro Adams, o Vereador Gilnei Jarré, 
encaminharam como emenda, eu própria solicitei ao Vereador Felipe Sálvia a inclusão 
do meu nome numa delas, e só não encaminhei emenda no tempo hábil porque a 
minha informação, o meu estudo do regimento dizia que era no momento da votação da 
LDO, mas, como vereadores encaminharam, em relação ao veto da emenda nº 10, o 
meu voto é contrário; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto, rejeitado o veto 
da emenda nº 10, esta em discussão o veto da emenda nº 11, não havendo vereador 
que queira discutir, vamos proceder a votação nominal, Vereador Gilnei Jarré; 
Vereador Gilnei Jarré; contrario ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador João Mafalda; Vereador João Mafalda; contrário ao veto; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
contrário ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; 
Vereador Elbio Esteve; contrário ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; a favor do veto; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; favorável ao veto; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador 
Estevão De Loreno; favorável; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; favorável ao veto; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
contrario ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto rejeitado a emenda 
nº 11, esta em discussão o veto a emenda nº 12, não havendo vereador que queira 
discutir, vamos fazer a votação nominal, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
contrario ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador João Mafalda; 
Vereador João Mafalda; contrário ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; contrário ao veto; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; contrário 
ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; favorável ao veto e Senhor Presidente gostaria de dizer, o Jarré me 
questionou, e tem razão, eu assinei duas emendas com o Eugenio, e com o Jarré, mas 
eu tenho que ter coerência, o prefeito avalizou e deixou passar nove emendas minhas,  
nunca na história minha aqui dentro dessa casa um prefeito aprovou tantas emendas 
minhas, então eu tenho que ser coerente, ele explicou da necessidade de vetar essas 
emendas, respeito a posição dos vereadores em votar contra, mas eu tenho que ser 
coerente porque ele avalizou nove emendas minhas, então por isso que eu sou a favor 
do veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; favorável ao veto; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Estevão De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; favorável ao veto; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
favorável ao veto e novamente justificando de que a minha coerência é que a câmara 
tem um papel muito importante diante da sociedade, de fazer a legislação e a 
fiscalização, quando algum de nós quisermos exercer o papel de executor, nós temos 
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que concorrer a prefeito, e eu quero dizer ao meu filho, porque uma vez já causou aqui 
uma moção de repudio, porque eu homenageei as minhas filhas, e fizeram uma outra 
moção porque eu tinha feito essa, filho, o pai tem vergonha de estar onde esta, ver 
pessoas fazer o que fizeram hoje, e que tu leve para tua vida uma coisa, pode ter 
qualquer outro defeito, mas não faça isso que hora hoje foi feito aqui, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; quero dizer que em qualquer lugar, em qualquer situação, a política é a arte do 
dialogo, é um caminho que tem duas vias, e é um caminho de construção, acredito que 
o legislativo de Carazinho e o executivo municipal desta cidade que tanto queremos, 
que queremos o seu progresso, queremos o seu desenvolvimento, e queremos que os 
políticos que estão hoje nesta casa, e que estão ocupando o executivo municipal, 
tenham a certeza de que nós juntos administramos sim Carazinho, nós juntos queremos 
sim fazer mais pelo povo desta cidade, e nós juntos queremos sim estar aliados para o 
desenvolvimento, é por esse motivo que nos colocaram aqui, então o meu voto é 
contrario; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto a emenda nº 12 também 
rejeitada por cinco a quatro, nada mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, 
declaro encerrada a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a 
próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 14 de setembro de 2009 às 18:45 
horas.  
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