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Ata da Reunião Ordinária do dia 28 de setembro de 2009.............Ata 45 
 

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 28 de setembro de 2009, convido o Vereador Gilnei Jarré 
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 21 de setembro de 2009, está em discussão à ata da 
reunião ordinária do dia 21 de setembro 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; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Expediente 28 de Setembro de 2009. Telegrama do Ministério da Saúde, 
informando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 21.010,60. - Of. 155/09 da 
Brigada Militar, solicitando o repasse de R$ 20.000,00 através da LDO ano 2010.  Of. 
1379/09 do Ministério Público, solicitando o plenário para realização de uma 
capacitação para toda a Rede de proteção a Criança e Adolescente.  Of. 1385/09 do 
Ministério Público, convidando para participar da Capacitação que ocorrerá dia 19 e 20 
de outubro na Câmara de Vereadores. Convite da Justiça Eleitoral, para a Sessão 
Solene de Diplomação dos eleitos na eleição Suplementar de Almirante Tamandaré do 
Sul, a realizar-se dia 28/09. Convite da Escola Érico Veríssimo, para participar da 
solenidade de abertura da 2° edição dos Jogos Escolares da Primavera, a realizar-se 
dia 03 e 04 de outubro. Of. do Executivo municipal, solicitando o plenário para o dia 25 
de setembro, para realização de Audiência Pública para explanar a lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2010. Of. 217/09 da Câmara dos deputados, em resposta a OD 
2.181/09. Of. 2.460/09 da Eletrocar, em resposta a OD 2.460/09. Of. 2.809/09 da 
Câmara dos Deputados, em resposta a OD 1.965/09. Of. 220/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OD 184/09. Of. 196/09 Ministério Público solicitando cópia do 
histórico do Projeto de lei n° 049/09 e seus Pareceres. Emenda Aditiva de autoria do 
Vereador Gilnei Jarré ao Projeto de Lei n° 118/09. Of. 227/09 de autoria do Executivo 
Municipal, o qual solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 127/09. Projeto de 
Lei n° 59/09 de autoria do Vereador Eugenio Grandó, o qual dispõe sobre o 
atendimento de usuário de serviços bancários prestados neste Município. Projeto de Lei 
136/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoria a concessão de auxilio 
financeiro ao CPM da Escola estadual de educação Básica Érico Veríssimo, abertura de 
crédito suplementar e transferência de recurso orçamentário do legislativo para o 
Executivo. Projeto de Lei 137/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual denomina 
Praça João Maria, na Vila Pádua. projeto de Lei n° 138/09, de autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza abertura de crédito Suplementar, no orçamento da 
FUNDESCAR. Projeto de Lei n° 139/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
suspende temporariamente a vigência do Art. 5° da lei Municipal n° 6.159/04. Projeto de 
lei 140/09 o qual autoria doação de área para a Caixa Econômica Federal para 
construção de Loteamento Popular. Of. 221/09 do Executivo Municipal, solicitando o 
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plenário para realização de Audiência Pública, para apresentação de Relatório de 
gestão e divulgação de contas do Município, relativo ao 2° quadrimestre de 2009, a 
realizar-se dia 29 de setembro. Emenda Supressiva de autoria da Vereadora Sandra 
Citolin ao Projeto de Lei 118/09. Emenda Aditiva de autoria da vereadora Sandra 
Citolin, ao Projeto de Lei 118/09. Emenda Substitutiva de autoria da Comissão de 
Justiça e Finanças ao Projeto de Lei 118/09. Emenda Supressiva de autoria da 
Comissão de Justiça e finanças ao Projeto de lei 118/09; Carazinho, 21 de setembro de 
2009. Oficio nº 3273/2009 – PEC 1332-3 Código SUSEPE. Apenado: Dagoberto José 
Silveira . Qualificação: Brasileiro, casado, contador, filho de João Mello Silveira e de 
Hilda Sibyla Silveira, nascido em 04/07/1946, RG 4025507908/ RS, CPF 
078.571.100/78. Senhor Presidente: Comunico a Vossa Excelência que o réu 
supracitado deverá depositar a título de pena restritiva de direitos consistente em 
prestação pecuniária, em favor da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, o 
valor de sete (07) salários mínimos nacionais, consoante termo de audiência, cuja cópia 
segue em anexo, devendo ser informado o n° da conta. Saudações, Dr. Orlando Fachini 
Neto – Juiz de Direito.  Da Comissão de Justiça e Finanças para o Presidente do 
Legislativo. Solicitação: Solicitamos ao Senhor Presidente para que consulte o 
Departamento Jurídico desta Casa, sobre a eventual aplicação da PEC dos vereadores 
na Câmara, haja vista a aprovação da mesma pelo Congresso Nacional tendo em 
pedido de suplentes de vereadores para assumir o cargo na atual legislatura, Tal pedido 
justifica-se pelas dúvidas jurídicas que se pairam a lei recentemente aprovada. Exmo. 
Sr. Leandro Adam. Presidente da Câmara Municipal de Carazinho. Luiz Gervasio 
Silveira Leite, tendo em vista a promulgação da Emenda Constitucional 58/09, vem 
expor e ao final solicitar: 1) O Congresso Nacional, promulgou na data de 23 de 
Setembro de 2009, a Emenda Constitucional numero 58/09, relativas à recomposição 
das Câmaras Municipais, alterando o inciso IV do Caput do art. 29 e do art. 29-A da 
Constituição Federal, publicadas no Diário Oficial da União em 24/09. 2)A referida 
emenda Constitucional em seu Art. 3°. Estabelece em seu inciso I a validade a partir do 
processo eleitoral de 2008. 4) O Município de Carazinho, conforme determina o art. 29 
da constituição Federal, está enquadrado nesta faixa de distribuição de vereadores 
sendo sua população definida pelo censo do IBGE . Assim sendo, cumpridas as 
formalidades legais e para cumprimento no disposto da Constituição em vigor, 
REQUER que Vossa Excelência na qualidade de Presidente deste poder conceda 
imediata posse, ao candidato abaixo cujo mandato foi obtido por votação do processo 
eleitoral de 05/10/08, pela sigla do PDT, sendo que Luiz Gervasio Silveira Leite, obteve 
o total de 593 votos, alcançando quociente eleitoral conforme a emenda constitucional 
58/09, alterando o inciso 4° do "Caput" do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal. 
Nestes Termos pede Deferimento. De mesmo teor  Vilmar Dariz – Presidente do PDT.  
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Carazinho Sr. LEANDRO ADAMS. 
Presente a Emenda Constitucional 58/09, promulgada pelo Congresso Nacional na data 
de 23 de setembro de 2009, relativa à recomposição das Câmaras Municipais e 
redução de gastos dos vereadores, alterando o inciso IV do Caput do Art. 29-A da 
Constituição Federal, publicadas no Diário Oficial da União em 24/09. A referida 
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emenda Constitucional em seu Art. 3° estabelece em seu inciso I, a validade a partir do 
processo eleitoral de 2008. O nosso Município, conforme determina o Art. 29, da 
Constituição Federal, está enquadrado nos critérios de distribuição de vereadores 
sendo sua população definida pelo censo do lBGE. Preconiza o Art. 29, IV, d, que serão 
quinze vereadores, nos municípios com mais de cinqüenta mil habitantes, o que é 
nosso caso. A Lei Orgânica Municipal, traz em seu texto, o número de quinze 
vereadores, para compor a Câmara Municipal. Diante do exposto, requeremos a Vossa 
Excelência, que, mediante recálculo do quociente eleitoral baseado nas eleições 
municipais de 05.10.08, uma vez que, cumpridas todas as exigências legais, seja dada 
posse imediatamente no cargo de vereador, aos suplentes indicados pela Justiça 
Eleitoral para assumirem a titularidade, recompondo a Câmara como determina a EC 
58/09. Nestes termos, pedimos deferimento. Carazinho (RS), 28 de setembro de 2009. 
Marcos Roberto Amorim Soares, Luiz Gervasio Leite, João Alberi Mafalda, Jocélio 
Guerra, Orlando Ferrari; 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 só gostaria de pedir a gentileza da 
vossa senhoria, eu gostaria de fazer um requerimento de pesar que foi constatado na 
tarde e noite de hoje a Dona Catarina Rodrigues, ela é esposa do Seu Mala, o Malinha 
é nosso amigo, amigo da sociedade, gostaria que fosse incluído na ordem do dia esse 
requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; será incluído vereador, 
passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; indicações: 2226/1156/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os 
entulhos verdes depositados na RUA PEDRO REHN, nas proximidades da EMEI 
SANTA ISABEL, no Bairro OURO PRETO, eis que os mesmos foram colocados no 
calçamento e atrapalham a passagem dos veículos que por ali transitam para deixar as 
crianças na referida creche, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2227/1157/09, oficio ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável 
seja realizada a colocação de saibro ao final da pavimentação asfáltica da RUA MARNI 
KUHN com a RUA LAURO WEBER, no RESIDENCIAL PLANANLTO, tendo em vista 
que existe nesta rua citada um degrau muito grande entre a pavimentação e a rua sem 
pavimento, causando transtorno na passagem dos carros dos moradores e visitantes 
daquelas redondezas, que utilizam-se desta para deslocarem-se, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2228/1158/09, oficio ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a pedido 
dos moradores para que realizem a restauração da boca de lobo localizada na Rua 
JOSÉ DE ALENCAR, esquina com Rua HILARIO RIBEIRO, no bairro BORGHETTI, eis 
que o mesmo encontra-se quebrado há mais de um ano, sendo que houve até mesmo o 
afundamento do paralelepípedo e exala mau cheiro o que esta causando transtorno e 
desconforto aos moradores e pedestres que por ali transitam, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2229/1159/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes (grande 
volume) depositados na RUA HILÁRIO RIBEIRO, no Bairro BORGHETTI, ao lado do 
número 310, eis que os mesmos foram colocados no passeio público e impedem a 
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passagem dos pedestres que utilizam-se desta rua, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2230/1160/09, Solicita ao Executivo para que realize trabalhos de tapa buracos na Rua 
Osmar Weber, no Bairro Ouro Preto, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2231/1161/09, 
Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente serviços de 
patrolamento, cascalhamento na Travessa Saldanha Marinho, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2232/1162/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao 
setor competente para colocação de três (03) lixeiras na Rua Alexandre da Motta, na 
proximidade da Escola  Princesa Isabel, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2233/1163/09, Reitera ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
a realização de pavimentação asfáltica na Rua Selbach no Bairro Cantares, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2234/1164/09, Solicita ao Executivo que determine ao Setor 
Competente para que sinalize a Rua da Paz, esquina com Aimorés, no sentido de coibir 
a atitude de alguns motoristas que praticando altas velocidades, colocam em risco a 
vida dos moradores, principalmente das crianças, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2235/1165/09, Solicitando ao Executivo que determine a Secretaria de Obras que faça 
a desobstrução da tubulação na Rua Almirante Tamandaré, e que seja instalado um 
bueiro entre os n.º 98 e 132 nesta mesma Rua, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 
2236/1166/09, Solicita para o setor competente realize operação tapa buracos no 
cruzamento entre a Rua Barão de Antonina e Rua Venâncio Aires no bairro Centro, os 
motoristas reclamam dos buracos que prejudicam a trafegabilidade da referida via, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2237/1167/09, Solicita para o setor competente que 
realize trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua São Sebastião no bairro Conceição, 
os motoristas e moradores reclamam dos buracos e das péssimas condições da 
referida via e pedem providências urgentes, Vereador Erlei Vieira –PSDB; 
2238/1168/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
com urgência, operação tapa buracos e melhoria no escoamento da água das chuvas, 
frente à parada de ônibus localizada na Rua Diamantino Tombini esquina com a  Rua  
Pernambuco, no Bairro Oriental. Está gerando diversos transtornos principalmente nos 
dias chuvosos com o acúmulo excessivo de água frente à parada. Os veículos e ônibus 
ao trafegarem pelo local, acabam jogando a água empossada nas pessoas que ali 
aguardam o transporte coletivo, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2239/1169/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal e ao Conselho Municipal de Trânsito, que determine 
ao setor competente com urgência, a colocação de uma barra de ferro em ambos os 
lados da Avenida Flores da Cunha no estacionamento destinado para motos, frente à 
Academia do SESC. Tendo em vista, a colocação desta barra para a colocação de 
cadeados, visando uma maior segurança e evitando novos furtos de motos nesta 
região, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2240/1170/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal com URGÊNCIA, que determine ao setor competente trabalhos de 
reperfilagem asfáltica em toda a extensão da Rua Osílio Zolet, localizada no Bairro 
Princesa. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2241/1171/09, 
Solicita  ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente com URGÊNCIA a 
colocação de tubos na Rua Fioravante Barleze, frente ao nº. 378, localizada no Bairro 
Glória/Fábio. Tendo em vista o excesso de acúmulo de água das chuvas, acaba 
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invadindo a residência desta moradora. Solicitação dos  moradores, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2242/1172/09, Para que determine ao setor competente que seja 
enviado um projeto de lei a esta casa colocando o nome da rua situada em frente à 
sede da Associação dos Policiais Civis de Carazinho, rua esta ainda sem logradouro, o 
nome do falecido Inspetor Valmir Thumns; em homenagem ao mesmo devido aos seus 
exímios serviços prestados a comunidade carazinhense, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2243/1173/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o reparo da 
entrada do Posto de Saúde do Bairro Sassi, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2244/1174/09, Para que determine ao setor competente que seja feita a limpeza da 
Avenida Flores da Cunha ao menos que semanalmente, em toda sua extensão com a 
Vassoura Mecânica, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2245/175/09, Para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa na rua Leoveral Subtil, 
rua onde se localiza o Cemitério Municipal; no Bairro Santo Antônio, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2246/1176/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita operação tapa buracos na rua Miguel Bueno de Oliveira, no Bairro Cantares, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2247/1177/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento na Rua das Margaridas, no 
Bairro Cantares, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2248/1178/09, Para que determine 
a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento na Rua das 
Orquídeas, no Bairro Cantares, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2249/1179/09, para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos em frente a 
um depósito de gás na rua Alfredo Scherer, no Bairro Ouro Preto, Vereador Estevão De 
Loreno – PP; 2250/180/09, Solicita para o setor competente que se notifique o 
responsável pelo Cemitério da Glória que realize a retirada de entulhos e lixos 
depositados no terreno abaixo da entrada do referido cemitério, pois está causando 
transtornos, sem falar na má impressão que dá para quem vai ao referido local e se 
depara com entulhos e o completo estado de descaso e abandono em que se encontra 
o cemitério. Solicitação dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira 
– PSDB; 2251/1181/09, solicita para o executivo municipal que estude a viabilidade 
para que o caminhão que faz a coleta do material reciclado na cidade seja destinado 
duas vezes por mês e entregue na Associação dos papeleiros situado na Rua Polidoro 
Albuquerque próximo ao CAIC. Solicitação dos cooperados, Vereador Leandro Adams – 
PT; Presidente Vereador Leandro Adams; só para registrar em ata, a indicação 
número 12 houve um engano e não é o autor o Vereador João Mafalda, mas sim o 
Vereador Erlei Vieira, prossiga a leitura dos requerimentos; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimentos: 2252/431/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais 
Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO 
solicitando ao mesmo seja providenciada a substituição da lâmpada localizada no 
passeio público localizado na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente à Empresa 
AGROPECUÁRIA SONNORA, nº 3803, eis que a mesma apresenta defeito e está às 
escuras, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2253/432/09, oficiado aos familiares votos 
de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento da Senhora Marisa Aparecida Correia Machado, que veio a falecer no 
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último dia 24 de setembro, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de 
suas vidas, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2254/43/09, oficiado aos familiares votos 
de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento da Senhora MARY DA SILVA VARGAS, conhecida carinhosamente por 
“Dona Morgada” professora e ex-diretora da Escola Princesa Isabel que veio a falecer 
no último dia 26 de setembro, aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil 
de suas vidas, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2255/434/09, oficio ao Diretor 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO 
ERINEU KEYSER FILHO solicitando ao mesmo seja providenciada a substituição da 
lâmpada localizado na RUA JOSÉ DE ALENCAR, em frente à residência número, 153, 
bairro Borghetti, eis que a mesma  está queimada, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2256/435/09, 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 da Senhora MARISA APARECIDA CORREIA 
MACHADO.  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 Senhora DELCI MARISA APARECIDA CORREIA 
MACHADO, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2257/436/09, 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 de André Luiz Ramos, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 25 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; 2258/437/09, 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 da Sra. Mary da Silva Vargas – (Dona 
Morgada), pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 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; 2259/438/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em plenário, seja 
registrado em Ata e oficiado votos de profundo pesar a família do jovem ANDRÉ LUIS 
RAMOS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 25.09.2009.“DISSE-LHE JESUS: EU 
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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 jovem ANDRÉ LUIS RAMOS, nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2260/439/09, O vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado 
ofício ao Diretor da Empresa Glória, solicitando para que seja ampliado o itinerário dos 
ônibus no Loteamento Filadélfia para que os usuários possam usufruir deste serviço 
nos finais de semana e feriados, especialmente nos horários de ida e volta do 
expediente de serviço, pois é uma reivindicação antiga dos moradores do local, 
atualmente os moradores não podem contar com este serviço, pois só é oferecido de 
segunda a sexta feira, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2261/440/09, O Vereador abaixo 
assinado solicita que após lido em plenário deferido na forma regimental, seja enviado 
ofício ao Diretor da ELETROCAR-  Centrais Elétricas de Carazinho S/A, solicitando  
para que realize serviço de revisão no transformador  e na rede de energia, da Rua 
Pernambuco bairro Oriental, pois freqüentemente ocorre queda de energia,podendo 
ocasionar estragos em aparelhos domésticos, e também muitos transtornos aos 
usuários, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2262/441/09, O vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao 
Diretor da ELETROCAR-  Centrais Elétricas de Carazinho S/A, solicitando para que 
seja feita uma revisão na rede de iluminação da Rua Rio Negro e efetuadas as trocas 
das lâmpadas que forem necessárias para uma melhor iluminação da referida rua, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 2263/442/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita que 
após lido em plenário, e deferida na forma regimental, que seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho a Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos 
Internacionais - SEDAI, na pessoa do Exmo.Sr. Secretário Márcio Biolchi, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer intermediação junto ao 
Governo do Estado para atender a reivindicação do Comando Ambiental da Brigada 
Militar de Carazinho na necessidade de adquirir uma viatura nova com características 
para execução do trabalho, uma camioneta 4x4 e equipamentos, para lotação do 
Comando Ambiental, com abrangência em 21 (vinte e um) municípios. Ao ensejo, 
apoiamos a reivindicação solicitada, que muito contribuirá de forma especial para a 
preservação da Ordem Pública e bem-estar dos cidadãos do nosso município e região. 
Na certeza de que Vossa Excelência dispensará a devida atenção ao acima exposto e 
tomará as providências necessárias para que os pleitos de nossa comunidade tenham 
êxito, firmamo-nos com nossos protestos de elevada e estima consideração, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 264/443/09, 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 Domingos Lucca, 
transcorrido no último dia 25 de setembro. Domingos, conhecido por todos como um 
exemplo de pai de família, sempre prestou exímios serviços a nossa comunidade como 
servidor público por mais de trinta anos. É com muita tristeza que lamentamos a perda 
de um cidadão tão marcante como o mesmo, que seja onde estiver, será sempre 
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lembrado por todos por sua história de vida e dedicação ao próximo, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2265/444/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Ministério Público, ao Ministério da 
Justiça, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, ao Excelentíssimo 
Presidente do Senado Federal, aos Líderes de Bancada de todos os partidos em ambas 
as Casas e a toda Bancada Gaúcha de Deputados e Senadores, solicitando 
sensibilidade no que diz respeito à revisão do Código Penal Brasileiro, no que compete 
à progressão de pena que beneficia condenados por crimes hediondos. Segundo 
reportagem noticiada pelo Fantástico, desde 1984, todo condenado que cumprisse um 
sexto da pena, podia pedir o relaxamento de prisão e cumprir o resto em regime aberto 
ou semi-aberto. Em 1990, veio a lei dos crimes hediondos. Os condenados por esses 
crimes teriam que cumprir toda a sentença em regime fechado. Em 2006, o Supremo 
Tribunal Federal se manifestou dizendo que, pela Constituição, todo preso tem o direto 
à progressão de pena. A partir daí, os condenados por crimes hediondos passaram a 
ter os mesmos direitos dos outros presos, podendo pedir o relaxamento cumprindo 
apenas 1/6 da pena. Já em 2007, a lei endureceu de novo, onde o condenado por 
crimes hediondos, se for réu primário, tem que cumprir dois quintos da pena. E se voltar 
a cometer crime, não perde o direito, só tem que cumprir três quintos da pena. 
Senhores, com as estatísticas que comprovam que muitos destes criminosos, quando 
passam para o regime semi-aberto, acabam fugindo. E pior: segundo o Ministério da 
Justiça, oito em cada dez beneficiados voltam a cometer crimes, não há como não se 
solidarizar com a família de vitimas destes monstros, por isso inicialmente é importante 
que, além do cumprimento de determinado percentual de pena que a lei autoriza, se 
investigue profundamente se aquele condenado apresenta condições de voltar às ruas 
imediatamente, dizemos inicialmente, porque entendemos que isso seria uma medida 
preventiva até que seja feita uma readequação da Lei, impedindo definitivamente que 
estes criminosos tenham sua pena reduzida através benefício garantido por lei que 
hoje, infelizmente, acaba devolvendo à sociedade condenados que voltam a cometer 
crimes em 80% dos casos.A reportagem exibida no Fantástico de ontem retrata uma 
situação dolorosa demais, especialmente nestes casos levados ao ar em que os crimes 
foram praticados por criminosos cujo as penas tiveram progressão, onde foram 
devolvidos a sociedade este tipo de ser humano cruel, insensível, sem condições 
psíquicas alguma de conviver em sociedade, por mais que esta tente readaptá-
los.Esperamos, assim como os familiares de todas estas vitimas do país, que possa ser 
reaberta uma discussão em cima dessa situação, pois não podemos permitir que 
nossos filhos, familiares convivam com este tipo de criminoso que não tem escrúpulo 
algum, pois do contrário continuaremos a viver num sistema que falha em reintegrar os 
presos em 80% dos casos, onde as vítimas é que acabam por carregar uma pena que 
não diminui, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2266/445/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo 
Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Bancada de todos os partidos na 
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Câmara Federal e a toda Bancada Gaúcha, solicitando providências quanto a 
aprovação dos Projetos do Senador Paulo Paim com relação as aposentadorias, pois já 
há um mês foi prometido que em 15 dias seria apresentada uma proposta de reajuste 
para as aposentadorias acima de um salário mínimo e até agora nada. Não é justo que 
esta situação continue sendo “empurrada com a barriga”, houve um comprometimento 
com o aposentado que a meu ver não foi cumprido, o prazo já extrapolou, que sejam 
então colocados em votação os Projetos do Senador Paulo Paim e aí sim veremos 
realmente quem está a favor dos aposentados, que nada mais fazem do que buscar a 
garantia de seus direitos. Chega de se fazer demagogia com este assunto que é sério. 
Recentemente foi noticiado que o déficit da Previdência alcançou trinta bilhões, e por 
que será isso, porque em breve será votado o projeto que beneficia aposentados e 
pensionistas e a previdência acha oportuno divulgar saldo negativo nas contas para 
mostrar que não tem condições de arcar  com mais despesas. Não pensem que com 
isso vamos ficar com “pena” da previdência, do governo, e deixar de apoiar a luta dos 
aposentados, pois mesmo com a previdência no “vermelho” não há limites para o 
Congresso quando se trata de sangrar os cofres públicos, pois conforme o Senador 
Paulo Paim, “parlamentares acabaram de aumentar os salários dos Ministros do 
Supremo e agora pretendem aumentar os próprios vencimentos”. Sem falar em tantos 
outros absurdos que são feitos com o dinheiro do cidadão, como emprestar dinheiro 
para outros países, comprar aviões, submarinos e outros equipamentos. E vejam bem, 
não queremos dizer que isto é necessário ou não, mas se estes assuntos são 
resolvidos com tanta pressa, porque a situação dramática dos aposentados e 
pensionistas se arrasta há tanto tempo? Estamos mais uma vez nos pronunciando a 
respeito, pelo fato de que já estamos nos aproximando do final do ano sem que se 
tenha dado uma decisão final para esta situação que vem se arrastando há tanto 
tempo, com promessas de que este ano haverá uma resolução, este ano quando? 
Senhores, as eleições se aproximam, e querendo ou não os aposentados e 
pensionistas que estão mais unidos do que nunca, podem fazer a grande diferença. 
Vamos parar de brincar com quem merece nosso total respeito, com quem tem uma 
vida e uma história de trabalho, de dedicação, de doação, e que nada mais quer do que 
a garantia ao direito que lhe foi tirado, quando criaram fórmulas absurdas para diminuir 
seus proventos da aposentadoria. Precisamos redobrar esforços no sentido de 
retomarmos através da aprovação destes projetos a dignidade e a moralidade de 
nossos idosos. PS.: Com cópia a COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, ao Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Sr. João Batista 
Inocentini, ao Presidente da Sede Estadual do Sindicato Nacional Sr. Adão Eduardo 
Haggstram, a FETAPERGS – Federação dos Trabalhadores Aposentados e 
Pensionistas do Rio Grande do Sul, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de 
Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2267/446/09, O Vereador abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da 
República, ao Ministro da Relações Exteriores, aos Presidentes da Câmara e do 
Senado Federal, aos Líderes Partidários de ambas as Casas, manifestando nossa 
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contrariedade com relação à situação do Brasil na crise de Honduras.Acreditamos, 
como a grande maioria dos brasileiros, que se o Governo Brasileiro declara não 
reconhecer o Governo de Honduras, que substitui no poder o deposto Manuel Zelaya, 
deveria então romper relações diplomáticas com aquele país e retirar de lá a embaixada 
brasileira, deixando de permitir que nossa embaixada sirva de abrigo ao ex-presidente 
hondurenho, pois com essa situação estamos permitindo que Zelaya use a embaixada 
para fins exclusivamente políticos, descumprindo os primados da Constituição 
Federal.É um absurdo o que está acontecendo, a situação está chegando a um ponto 
que vai tornar-se insustentável, principalmente depois do ultimato do Governo de 
Honduras que diz que o Brasil perderá a embaixada no país se em dez dias não decidir 
o destino do presidente deposto, que está refugiado no local. Como cidadão e homem 
público acredito e espero que o Governo Brasileiro possa buscar uma solução coerente 
e sensata com relação a este caso, que requer urgência em razão de todos os 
acontecimentos até então publicamente divulgados, buscando assim evitar mais 
desgastes e atos de violência, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2268/447/09, Os 
Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela 
perda irreparável do jovem Senhor ANDRÉ RAMOS. O jovem André Ramos, é filho do 
ilustre cidadão e médico de nossa cidade, Sr. Luiz Ramos, que sempre prestou 
relevantes serviços a nossa comunidade, e que infelizmente nesta data tem em sua 
vida a morte prematura de seu filho. A todos os familiares e amigos do inesquecível 
André Ramos, nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido. “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.”  Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT e Vereador Paulino de Moura – PTB; 2269/448/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que a seguir da aquiescência do plenário encaminhe-se 
ofício externando condolências aos familiares do Sr. NILTON CAMPOS,  pelo seu 
passamento ocorrido na semana passada, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar 
e auguramos à família a superação deste lamentável e melancólico episódio.“Tudo tem 
o seu tempo determinado, e há tempo  para todo propósito debaixo do céu:  há tempo 
de nascer e tempo de morrer” (Eclesiastes 3, 1-2)., Vereador Gilnei Jarré –PSDB; 
2270/449/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que a seguir da 
aquiescência do plenário encaminhe-se ofício externando condolências aos familiares 
da Sra. MARIA HELENA HEBERT,  pelo seu passamento ocorrido no dia 14 de 
setembro do corrente, em nossa cidade. Expressamos nosso pesar e auguramos à 
família a superação deste lamentável e melancólico episódio. “crede-me que estou no 
Pai, e o Pai em mim; em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, 
fará também as obras que eu faço,  e outras maiores fará, porque eu vou para junto do 
Pai” (Jo14,11-12), Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2271/450/09, oficiado aos familiares 
votos de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento da Senhora CATARINA RODRIGUES, que veio a falecer no dia de hoje, 
aos familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, Vereador 
Paulino de Moura –PTB; moções: 2272/423/09, ofício em nome do Poder Legislativo de 
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Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS aos LOBINHOS DA ALCATÉIA 
CÔNEGO SORG de nosso Município que conquistaram o 1º lugar no IX FESTIVAL 
CULTURAL ESCOTEIRO, evento este que aconteceu no último dia 12 de setembro, na 
cidade de Getúlio Vargas, onde os mesmos participaram nas categorias Canções 
Inéditas, Paródias e Canções Tradicionais Escoteiras. PARABÉNS pelas duas 
premiações conquistadas com a Canção Inédita “Coco do Coqueiro” e a Canção 
Tradicional Escoteira “Tchubi Hei”, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2273/424/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
CUMPRIMENTOS ao tenista ORLANDINHO MORAES DA LUZ, que sagrou-se VICE 
CAMPEÃO no TORNEIO JUVENIL realizado no último final de semana na capital do 
Estado, ainda foi escolhido o tenista revelação da competição. PARABÉNS por mais 
esta conquista das muitas que almejamos que tenhas em sua vida, Vereador Paulino de 
Moura – PTB; 2274/425/09, ofício ao Empresário Carazinhense Senhor CLAUDIR 
SCHREINER da Empresa GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO que no último dia 
27 de setembro comemorou dois anos de instalação em nossa cidade. Em nome do 
Poder Legislativo de Carazinho os nossos PARABÉNS e nosso agradecimento por 
investirem em Carazinho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2275/426/09, A Vereadora 
abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Conselho 
Municipal do Idoso de Carazinho - CMIC, na pessoa da Senhora Presidente Guiomar 
Nemecek Loss e aos Grupos de Convivência de Idosos de Carazinho, parabenizando 
pela passagem do Dia Nacional do Idoso comemorado em 27 de setembro de 2009. O 
idoso ou ancião é aquele que já viveu um bom tempo e que, exatamente por isso, deve 
ser respeitado e ouvido. Países cujas taxas de crescimento demográfico são baixas, 
geralmente possuem um grande número de idosos. E como a medicina se desenvolve e 
aumenta cada vez mais a expectativa de vida das pessoas, o número de idosos só 
tende a crescer. Por recomendação da Organização das Nações Unidas – ONU, o ano 
de 1999 foi o ano do idoso. Uma série de ações voltada para a manutenção da 
dignidade e para o bom nível de vida dos idosos foi receitada aos países, visando uma 
atitude respeitosa em relação aos idosos de todo o mundo. Desejamos sucesso a 
todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2276/427/09, A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao 
Jornal Diário da Manhã, ao Jornal Correio do Povo, ao Jornal Cidade, ao Jornal People 
e ao Jornal da Rádio Gazeta do nosso município, parabenizando pela passagem do Dia 
Nacional do Jornaleiro a ser comemorado em 30 de setembro de 2009. A informação, 
nos dias de hoje, é um bem indispensável. É através dela que norteamos nossas vidas, 
que sabemos o que acontece em mundos distantes do nosso. A informação, além de 
tudo, nos oferece entretenimento.E não é só aos jornalistas e produtores de um jornal 
que devemos agradecer pelo fato da informação chegar até nossa casa. Devemos 
agradecer a milhares de profissionais que trabalham na distribuição dessa informação. 
E quando tratamos de jornal impresso, estamos falando do jornaleiro. O jornaleiro pode 
ser aquele que fica na banca de jornais, que vende todo tipo de material informativo 
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periódico como jornais, revistas, palavras-cruzadas, apostilas etc. Há aquele jornaleiro 
que, na maioria das vezes, são crianças ou adolescentes, que vendem jornais nas ruas 
ou em sinaleiros. A profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e sua descrição 
está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações. Desejamos sucesso a 
todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2277/428/09, O 
Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos 
de sucesso a empresa Geral Materiais de Construção, na pessoa do senhor Claudir 
Schreiner por completar seu segundo aniversário em nossa cidade. São empresas 
como estas que se solidificam em nosso mercado por prestar serviços com excelente 
qualidade, gerando emprego e renda para todos, sem deixar de lado o atendimento 
exclusivo, que faz com que o cliente possa se sentir cada vez mais em casa em suas 
escolhas. Recebam novamente os mais sinceros votos de sucesso da parte deste 
vereador que deseja que cada vez mais representem nosso município dessa maneira 
tão significativa a todos que procuram um serviço de tal magnitude, Vereador Estevão 
De Loreno – PP; 2278/429/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo ao Diretor Presidente da 
Viação Ouro e Prata, Sr. Hugo Eugênio Fleck e ao Sr. Américo Messerschmidt, 
responsável pela Viação Ouro e Prata de nossa cidade, cumprimentando-os pelos 70 
(setenta) anos de fundação da empresa. A Viação Ouro e Prata é uma empresa que 
desde o princípio buscou ser pioneira no segmento de transportes, trabalhando sempre 
com qualidade, segurança e conforto, comprometida com o futuro buscando servir a 
comunidade, tendo total credibilidade diante dos passageiros que com freqüência 
utilizam seus serviços de transporte. Por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido 
ao longo destes 70 (setenta) anos, com a superação de dificuldades e principalmente 
com a oferta de um serviço de qualidade comprovada, é que manifestamos o 
reconhecimento deste Poder Legislativo municipal, que muito orgulha-se em poder 
homenageá-los nesta data, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2279/430/09, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Aline Roberta Schneider Vedana, 
formanda do curso Administração da Universidade Luterana do Brasil - Ulbra, que 
esteve colando grau no dia 19 de setembro do corrente. Externo pelo presente o 
reconhecimento dessa conquista, enaltecendo a trajetória de vida de uma jovem que 
enfrentou e venceu desafios, e que por certo teve a grandeza de fazer deles metas para 
se tornar cidadã, profissional, ser humano melhor. Reiterando votos de sucesso 
profissional redobrado, estendo considerações a toda a família, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas hoje não 
teremos o intervalo regimental, convido aos lideres de bancada para receber a senhora 
Beatriz de Oliveira Girardello, coordenadora do mutirão de natal, evento oficial da igreja 
adventista do sétimo dia, que fará uso da tribuna da casa do povo; Senhora Beatriz de 
Oliveira Girardello; em nome da ADRA, agencia adventista de desenvolvimento de 
recursos assistenciais da Igreja Adventista de sétimo dia de Carazinho e de nossos 
parceiros nesse projeto, Radio Comunitária e Rádio Líder de Soledade, cumprimento ao 
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Senhor Presidente desta casa, Senhor Leandro Adams, demais presentes e agradeço a 
oportunidade de estar aqui para apresentar este projeto, neste momento convido aos 
senhores então, para vermos algumas imagens, e que prestemos bastante atenção 
nelas; (apresentação áudio-visual, utilizando o data show); bem, o projeto mutirão de 
natal, é uma iniciativa da igreja adventista do sétimo dia há mais de quinze anos em 
todo o Brasil, aqui, na nossa cidade, ela já acontece, esse projeto já acontece, é o 
quarto ano, é a quarta edição este ano, foi idealizado por membros da igreja adventista 
na região de Botafogo no Rio de Janeiro, com o objetivo de tornar um pouco mais feliz o 
natal de famílias mais necessitadas, aqui em Carazinho, nós já doamos através do 
projeto, cerca de oito mil e quinhentos quilos de alimentos, sendo que no ano passado a 
APAE também foi ajudada pelo projeto, neste ano, nós firmamos parcerias com a rádio 
comunitária de Carazinho e com a Rádio Líder de Soledade, com o objetivo de divulgar, 
de tornar conhecido o projeto, e de também fomentar para que nós consigamos 
arrecadar mais e auxiliar mais pessoas desta forma, nós estamos também buscando 
apoio através de doações justo aos diversos segmentos da cidade, ao comércio, junto 
as empresas, e também faremos isso de porta em porta, como já fizemos nos anos 
anteriores, nos bairros das cidades solicitando a arrecadação somos sempre muito bem 
recebidos e as pessoas são sempre muito bem, recebem muito bem, são sempre muito 
solidárias, este ano o projeto teve seu inicio oficial dia 12 de setembro aqui na igreja, e 
sendo que já arrancamos neste ano com cerca de mil e setecentos quilos, que vieram 
de doações da irmandade da igreja, da ADRA, e já contamos também com o apoio dos 
secretários do nosso município, como o secretario da assistência social e também da 
saúde, que já fizeram as suas doações também, a distribuição dos alimentos 
arrecadados será feito no dia 12 de dezembro de 2009 no ginásio da UACC, é uma 
programação aberta onde toda comunidade pode participar e então ver o destino que é 
dado ao que foi doado, e então é tudo feito de forma muito transparente, e as famílias 
que receberão os alimentos são famílias que serão previamente cadastradas com a 
ajuda das agentes de saúde da nossa cidade, e dos coordenadores dos bairros, das 
associações dos bairros, para pessoas que realmente precisam recebam os alimentos, 
e o nosso objetivo então, é aumentar o nosso numero de pessoas auxiliadas, já que 
Carazinho é uma cidade que possui os dois extremos, temos aqueles que podem doar, 
que podem ajudar, e temos aqueles que precisam ser ajudados, e o nosso objetivo aqui 
hoje, é solicitar junto aos senhores, aos vereadores desta casa, que se sensibilizem e 
nos apóiem também, de que forma? Nós viemos buscar doações mesmo, doações que 
a gente possa depois estar arrecadando junto aos senhores,  para aumentar a nossa, 
fomentar o nosso projeto, tenho certeza que a comunidade esta carente, vai poder 
contar com a ajuda dos senhores, vai poder contar com a disponibilidade de auxilio e 
hoje nós temos muitos medos na hora de fazer alguma ajuda a alguém, porque não 
sabemos realmente se o destino será o melhor daquilo, da nossa ajuda, mas por isso o 
projeto vem trazer aos senhores uma oportunidade segura, honesta, transparente para 
que vocês possam doar sem medo, que será realmente destinado para quem esta 
precisando, eu peço licença para os senhores, neste momento, para entregar um termo 
de comprometimento, por assim dizer, para que os senhores possam então ficar a 
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vontade para fazerem as suas doações, os senhores poderão preenchê-los, o Sr. 
Dalmir vai distribuir para nós,  podem preenchê-los e nós já vamos recolhê-los neste 
momento, que a gente já pode ser objetivo, e já podemos recolher neste momento, é 
uma oportunidade, como eu disse, imperdível, porque é muito difícil nós podermos 
ajudar com a certeza de que vamos dirigir para o rumo certo a nossa doação, então, 
fiquem a vontade, podem preenchê-lo conforme lhe parecer melhor e depois nós vamos 
recolher então, lembrando que essas imagens que nós vimos, algumas inclusive são 
daqui, da nossa cidade, são de bairros que a gente passou verificando as necessidades 
dos bairros, então são algumas imagens daqui, também algumas imagens do nosso 
trabalho nos anos anteriores aqui na cidade, à entrega será no dia doze, mas o 
comprometimento dos senhores a gente já pode levar e depois posteriormente 
arrecadamos e combinamos como vamos, nós estamos trabalhando com a compra de 
sacolões, inclusive a quantidade é de vinte quilos por família, uma sacola básica de 
vinte quilos por família, então a gente já esta trabalhando com a compra das sacolas, 
nós conseguimos um preço bom por quilo, e daí a gente já compra as sacolas, mas 
independente disso, o que os senhores quiserem doar, a quantia, isso não tem 
problema, acho que meu tempo já acabou; Presidente Vereador Leandro Adams;  
enquanto o pessoal preenche as doações nós queremos registrar em ata que o 
presidente Lula, ele deve ter visto esse filme antes dele criar o bolsa família, e nós aqui, 
vereadores de Carazinho em nome da Câmara de Vereadores, queremos agradecer a 
Igreja; Senhora Beatriz de Oliveira Girardello; Adventista do Sétimo dia; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Adventista do Sétimo Dia por estar fazendo isso pela 
nossa comunidade, então fica o registro em nome de todos os vereadores, em nome do 
poder legislativo, que existe alguém, como dizia o vídeo, para fazer a diferença; 
Senhora Beatriz de Oliveira Girardello; isto, esta é a idéia; Presidente Vereador 
Leandro Adams; então, convido, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; só para deixar registrado, que sozinho a gente nunca chega lá, e que bom  que 
o presidente Lula copiou do Fernando Henrique o bolsa família, para que pudesse 
atingir mais pessoas, então eu acho que o ser humano, as pessoas, cada vez mais 
estão sendo solidárias e o que é bom esta sendo copiado, então o Fernando Henrique 
também fez o bolsa família e o Lula o copiou, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; então eu convido aos lideres de bancada, interrompemos a reunião para os 
cumprimentos a nossa palestrante na noite de hoje; Senhora Beatriz de Oliveira 
Girardello; só gostaria de complementar que nós arrecadamos então cento e quarenta 
e cinco quilos, tem mais? Então, vamos para o leilão, quem dá mais? Cento e sessenta 
então, e que nós estamos agradecidos então mais uma vez pela oportunidade, e que 
estamos abertos para maiores esclarecimentos e para mais doações também, então 
muito obrigada mais uma vez; Presidente Vereador Leandro Adams; ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções, convido a 
Senhora Secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos com 
exceção aos requerimentos de pesar; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 09 Vereador Elbio Esteve – PTB; n º 10 Vereador Elbio Esteve – 
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PSDB; nº 11 Vereador Elbio Esteve –PSDB; nº 12 Vereadora Sandra Citolin – PSDB; nº 
14 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 15 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 16 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão os 
requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, 
só uma questão de ordem; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; só para o senhor dar agilidade e depois o 
pronunciamento do Vereador Alemão, quero solicitar que seja colocado em votação o 
projeto 118/09 na noite de hoje, devido ao prazo estar dentro do limite, e que temos que 
respeitar o que diz o nosso regimento; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Gilnei Jarré, eu tenho um parecer jurídico onde diz que não seria necessário à 
votação hoje, mas eu consulto ao plenário, consulto ao plenário sobre a votação do 
projeto que esta faltando alguns pareceres ainda, algumas emendas, então eu consulto 
ao plenário sobre a votação do projeto 118, estacionamento rotativo, se são favoráveis, 
vereadores que queiram votar hoje, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovados por todos, portanto vamos ter o projeto em 
votação, palavra com o Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa aqui presente, Ana Maria, Simone, 
Tio Pisca, Diário da Manhã, Senhor Presidente, antes de eu fazer algumas 
ponderações eu quero consultar o plenário se eu posso falar em dois assuntos 
relacionados ao poder legislativo e a duas emendas, porque nós já não fizemos o 
grande expediente porque tinha hoje a situação da Igreja Adventista vir explanar aqui as 
suas ações, então eu gostaria muito, Senhor Presidente, de dizer que recebi das mãos 
do suplente de Vereador Marcos Soares, já, já, poderá ser vereador empossado nesta 
câmara, ao meu presidente do meu partido, vereador eterno, ex-vereador, Antonio Azir, 
Sr. Silveira, de que o nosso senador Zambiasi esta liberando uma emenda de cento e 
cinqüenta mil reais para o município de Carazinho o qual tinha comprometimento 
conosco o senador Zambiasi deu cento e cinqüenta e o deputado Luiz Carlos Busato 
também deu cento e cinqüenta, essa emenda seria para nós aplicarmos no lar da 
menina, como hoje já esta se fazendo a recuperação, o partido vai sentar junto com o 
prefeito municipal e vamos ver onde poderá se aplicar esse recurso para o 
desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso povo de Carazinho, 
então essa emenda ela já esta liberada, será empenhada ainda este ano, os dois 
valores de cento e cinqüenta mil para o município de Carazinho, também Vereador 
Felipe Sálvia, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador De Loreno, eu acho que o que me 
recordo agora são esses três vereadores que estivemos no gabinete do deputado 
estadual Jerônimo Georgen, o qual se comprometeu com a emenda no valor de 
trezentos mil reais para o nosso aeroclube, para a estação de passageiros, essa 
emenda também já foi liberada, o prefeito municipal recebeu na tarde de hoje um 
documento dizendo que esta disponível no município de Carazinho para a construção 
da estação de passageiros no nosso aeroclube esse valor, então isso nos deixa muito 
feliz por quê? Porque nós vamos buscar resultados, nós vamos buscar ações para o 
município de Carazinho onde nós, todos os vereadores vamos buscar, junto aos nossos 
deputados federais, junto aos nossos senadores, junto aos nossos governantes 
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recursos para o município de Carazinho, e esse recurso ele é bom porque ele é 
pluripartidário, ele tem uma ação de vários partidos, e não podemos deixar de 
reconhecer  que a governadora Yeda tem participação, porque o Jerônimo foi até ela 
solicitar, então ela tem participação nisso também, então para Carazinho, para o 
município de Carazinho, isso é muito importante, então eu acho que eu não poderia 
deixar, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, de dizer isso, e que a imprensa 
notifique isso, que a imprensa divulgue isso, porque isso é real, é documento oficial, nós 
temos hoje no valor de seiscentos mil reais, cento e cinqüenta do Zambiasi, cento e 
cinqüenta do Luis Carlos Busato, e trezentos mil do deputado Jerônimo Georgen, 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, comunidade e colegas vereadores, eu recebi 
hoje anonimamente uma carta, uma denuncia quanto a um colega vereador, quero 
deixar bem claro, anonimamente recebi isso, vou conversar com o vereador, vou 
mostrar o que foi me passado, o que foi escrito, não sei por quem foi escrito, porque o 
que eu quero dizer com isso, há pouco tempo na casa houve algumas situações da 
ouvidoria dessa casa e se vazou para a imprensa, eu não gostaria de fazer isso, não 
vou fazer isso, que eu quero dar direito de defesa ao colega vereador que possa me 
explicar o que esta escrito aqui, se foi verídico se não foi verídico, se tem algum fundo 
de verdade, se não tem fundo de verdade eu vou com certeza rasgar, se tiver fundo de 
verdade a coisa fica mais complicada, mas com esse vereador eu vou ter a dignidade, a 
honradez de mostrar para ele o que foi me escrito, para que um dia, a denuncia 
anônima ela é complicada, porque anonimamente a pessoa não dá o nome, então é 
difícil a gente condenar alguém por algo que esta escrito e a pessoa não se identificou, 
seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams: Vereador De Loreno; Vereador Estevão De Loreno; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, eu 
entrei com uma indicação e julgo importante, pedindo ao senhor prefeito que encaminhe 
para essa casa um projeto de lei para fazer uma homenagem a um inspetor que faleceu 
esse ano, que foi o fundador da associação dos policias civis de Carazinho, sempre 
lutou, trabalhou vinte e seis anos na policia civil, para que seja feito, tem uma rua que 
passa na frente da associação, para que o prefeito encaminhe para nós, que seja 
colocado o nome dele, que é inspetor Valmir Thumns, eu acho que seria uma 
homenagem justa, para pessoas que conhecem ele, foi um senhor que sempre lutou e 
fundou a associação, foi por onze vezes da diretoria, e eu acredito que é uma 
homenagem justa que possamos fazer para ele; Presidente Vereador Leandro 
Adams; não havendo vereador que queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia;  Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que assistem a 
reunião na noite de hoje, em especial a imprensa, ex-vereador Antonio Azir, como diz o 
Alemão, eterno vereador, Senhores Vereadores, Vereador Paulino de Moura acabou de 
falar aqui que vale a pena a gente buscar recursos, e quando a imprensa às vezes nos 
critica sobre diárias, Senhor Presidente, eles tem que entender que a gente também 
traz resultados, e é importante, isso é um dinheiro grande que foi conseguido através 
desse poder, porque quando a câmara autoriza um vereador viajar, são todos os 
vereadores que conseguem essa verba, então quero dizer que esse poder esta de 
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parabéns por ter conseguido já este ano, pouco mais de meio ano, seiscentos e 
cinqüenta mil reais de emendas, dinheiro já disponível no nosso município, para o 
nosso povo, dizer, Senhores Vereadores, que mais uma vez eu volto a frisar e a cobrar 
a questão dos aposentados, eu vi, num site do senador Antonio Paim,  que ele estava 
se queixando, e se queixando com razão, quando ele dizia que toda vez que o 
aposentando esta em véspera de ganhar aumento, aparece um rombo na previdência, 
o governo acena com um rombo, e essa vez acenou com um rombo de trinta milhões, 
mas para comprar aviões, submarinos, pra isso tem dinheiro, eu não questiono se 
precisa ou não, acho até que precisa, para defender o nosso país, eu também não 
questiono se o governo empresta dinheiro para outros paises, também não questiono 
quando uma lei é aprovada, e eu acho que tem que ser aprovada, e não tenho nada 
contra a lei dos vereadores que foi aprovada, a PEC dos vereadores foi aprovada num 
dia e sancionada no outro, ou no mesmo dia, mas a questão dos aposentados, 
Senhores Vereadores, pessoas que me escutam na noite de hoje, é uma tristeza, 
porque é um projeto que vai rolando, rolando e rolando e não se vota, o fator 
previdenciário que vem acabando com os aposentados e com as pessoas que vão se 
aposentar, esta ai e ninguém mexe, essa é uma tristeza que eu vou continuar batendo 
sempre quando vereador, sempre, e vocês são testemunhas, o Azir é testemunha que 
eu sempre bati nesta tecla, na questão de defesa dos aposentados, também, Senhores 
Vereadores, entre com um outro requerimento na noite de hoje, a gente assistindo as 
noticias da crise lá em Honduras, e eu me pergunto, Micheletti, Micheletti eu acho, que 
deu o golpe lá, o presidente que deu um golpe, tomou o poder do Zelaya, mas não é o 
Zelaya, o que eu não entendo é que se o presidente Lula, presidente desta casa, 
Vereador Leandro Adams, presidente Lula não apóia, não reconhece o Micheletti, o 
golpista que deu o golpe lá e tomou o poder lá em Honduras, porque ele deixa esse 
senhor fazer política e despachar dentro da embaixada do Brasil lá em Honduras, se 
não reconhece, fecha a embaixada, tira aquele cidadão de lá, e não deixa o cara fazer 
política ali dentro, porque quem esta sofrendo é o povo brasileiro que está lá, estão 
sofrendo, represálias do povo Hondurenho que esta lá, então o que eu acho é que tem 
que se fechar a embaixada e tirar, já que não reconhece aquele presidente mesmo, e 
não tem que reconhecer, porque é um golpista, o que não pode, são os funcionários da 
embaixada, eu sei, porque eu falo de propriedade, porque eu já morei em outros paises, 
e eu sei o quanto é ruim sofrer essas represálias, não, é verdade Vereador Eugênio 
Grandó, eu já estive lá, já morei na Venezuela, todo mundo sabe disso, dizer também, 
Senhores Vereadores, na semana passada, não quis me pronunciar quando o Vereador 
Erlei Vieira apontou e dizia, disse com propriedade que tinha umas cobras criadas aqui 
dentro, até tem Vereador Erlei Vieira, cobra criada aqui dentro mesmo, tem, mas 
também tem umas najinhas, umas cobrinhas, umas najas, uns urutu, umas 
cascaveisinhas que estão se criando, a gente tem que falar isso também, isso faz parte 
do poder legislativo, nós não podemos também só ficar de abraço e beijinho aqui 
dentro, porque as questões, as divergências vão acontecer, não tenho nada contra o 
Vereador Erlei Vieira, é um bom vereador, não tenho nada contra o Vereador Rudi, mas 
tenho que dizer isso também, cobra criada tem, mas também tem umas cobrinhas que 
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estão se criando, venenosinha, vão ter que pisar em cima já de inicio para não se criar 
e ficar muito grande e ficar venenosa, no mais, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovados por todos, moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do 
numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 05 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 06 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 07 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 08 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, não havendo vereador que 
queira discutir, Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, volto até essa tribuna para falar sobre uma moção, se não me 
engano o Vereador Paulino de Moura que entrou, sobre a professora Morgada, 
requerimento de pesar, com tristeza, Vereador Paulino de Moura, eu não sabia, a 
Morgada foi professora minha, no Princesa Isabel, no tempo, quem entende mais aqui 
deste tempo é o Dr. Elbio, do tempo da admissão ao ginásio, uma professora que foi 
tempo professora, diretora do Princesa Isabel, uma pessoa muito querida por minha 
família e por minha pessoa, então aqui fica o meu registro Vereador Paulino de Moura, 
e gostaria de assinar essa moção que é uma pessoa muito querida por mim, e tenho 
certeza por todos os alunos que se formarão nesse educandário, fiquei muito triste, 
também fiquei triste pela Dona Catarina, mãe do Malinha, também não sabia, duas 
pessoas queridas da nossa comunidade e muito bem feito por vossa pessoa, essas 
moções Vereador Paulino de Moura, que fique aqui registrado então o meu apoio as 
suas moções; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovação unânime das moções, projetos, solicito a 
senhora secretaria que proceda a leitura do numero, ementa e autor do projeto, bem 
como parecer da Comissão de Justiça e Finanças e emenda modificativas; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Emenda supressiva ao projeto de lei nº 118/09. Altera e 
consolida a legislação que institui e disciplina o estacionamento rotativo pago e revoga 
as leis n°s. 6.401/06 e 6.599/07. Autor: Executivo Municipal. Emenda Supressiva: a 
presente emenda supressiva suprime da emenda do projeto de lei nº 118/09 do 
Executivo Municipal a expressão “Altera e”, que passa a viger com a seguinte redação: 
Ementa: consolida a legislação que institui e disciplina o estacionamento rotativo pago e 
revoga as leis nºs 6.401/06 e 6.599/07. Emenda Substitutiva: a pres3ente emenda 
substitutiva substitui o parágrafo único do Art. 5° do Projeto de lei nº 118/09 do 
executivo municipal, que passa a viger com a seguinte redação: “Art. 5° - § 1° Fica o 
município autorizado a delegar as pessoas jurídicas de direito privado, mediante 
concessão onerosa, a gestão das áreas de estacionamento rotativo de veículos, de que 
trata esta lei. § 2° a concessão de que se trata o § 1°, deverá ser precedida de 
processo licitatório, na modalidade concorrência, do tipo maior oferta pela concessão, 
atendidas as exigências técnicas de habilitação. § 3° a licitação poderá ser dispensada, 
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nos termos do disposto no Art. 24, XX, da lei das licitações.” Emenda Aditiva: a 
presente emenda aditiva acrescenta itens no § 2° do Art. 1° do projeto de lei nº 118/09 
do executivo municipal, que passam a viger com a seguinte redação: “Art. 1° - § 2° - 
estão isentos da taxa de estacionamento: VI – os veículos de meios de comunicação 
identificados pelo logotipo; VII – os veículos conduzidos por idosos com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, desde que comprovada a propriedade do veiculo. 
Comissão de Justiça e Finanças: Projeto de Lei nº 118/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Altera e consolida a legislação que institui e disciplina o estacionamento 
rotativo pago e revoga as leis nº 6.401/06 e 6.599/07. O presente projeto de lei com as 
emendas modificativas da comissão de justiça e finanças é constitucional, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer 
favorável à tramitação da matéria. Emenda do Vereador Gilnei Jarré referente ao 
Projeto de Lei nº 118/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera e consolida a 
legislação que institui e disciplina o estacionamento rotativo pago e revoga as leis nº 
6.401/06 e 6.599/07. O Vereador Gilnei Jarré propõe emenda ao Projeto de Lei 18/09, 
que altera e consolida a legislação que institui e disciplina o estacionamento rotativo 
pago e revoga as leis nº 6.401/06 e 6.599/07. A presente emenda é constitucional, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; 
estão em discussão às emendas ao projeto, Vereador Paulino de Moura, a instrução do 
jurídico é primeiro a emenda, sim, estamos discutindo a emenda agora, as emendas, 
isso; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, esse 
projeto era seis horas da tarde ele estava se dicustindo para se ir a votação ou não, a 
Vereadora Sandra Citolin fez uma solicitação que esse projeto não fosse a votação, eu 
conversando superficialmente com o Vereador Eugênio Grandó, ele disse que a 
Comissão de Justiça e Finanças tinha feito uma emenda, para que houvesse a licitação, 
isso todos nós concordamos, mas eu não vou mentir aos senhores e nem as pessoas 
que aqui estão, que eu agora me embaralhei, porque tem várias emendas, e eu acho, 
tem uma emenda, mas foram lidas várias emendas ali, então quer dizer, qual é a 
emenda que vale? A emenda da Comissão de Justiça e Finanças, que é a indicando 
que tenha que ter a licitação para fazer essa tomada de preços ou contratar essa 
empresa, eu só quero que me tire essa duvida, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; obrigado pelo aparte, até para poder clarear tem duas emendas feitas 
pela comissão, uma emenda é corrigindo a ementa do projeto, que retirava a parte de 
alteração, que o projeto não prevê alteração, ele esta revogando duas vezes, então ele 
esta consolidando novamente o estacionamento rotativo, essa é uma, e a outra 
emenda, em relação à parte licitatória, então esta prevendo que desde que cumpra a lei 
8.866 então, isso esta prevendo a segunda emenda, são as duas emendas feitas pela 
Comissão de Justiça e Finanças, e tem uma terceira emenda, que é minha, que eu 
estou propondo a isenção para os idosos de mais de 60(sessenta) anos, desde que 
esses idosos comprovem a propriedade do veiculo, e aos carros de publicidade desde 
que estejam com logotipo da empresa nos veículos, esse dos carros já existia na lei 
anterior, é isso ai vereador; Vereador Paulino de Moura; das duas primeiras eu 
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compreendi, mas na terceira no meu ver ele mexe com recurso, ele mexe com dinheiro,  
e eu entendo que esse projeto se tornaria inconstitucional pela emenda terceira, por 
quê? Por que essa emenda ela esta mexendo em recurso, ela esta sugerindo que o 
município deixe de arrecadar recursos financeiros para os cofres públicos; Vereador 
Eugênio Grandó; um aparte; Vereador Paulino de Moura; sim vereador; Vereador 
Eugênio Grandó; só para auxiliar o Vereador Paulino de Moura, na verdade essa 
emenda que o VCJ, ela vem contemplar o que diz o estatuto do idoso, a lei federal já 
determina que tenha vagas reservadas aos idosos, então na verdade nesse ponto ela 
seria para cumprir o que diz o estatuto do idoso, só para auxiliar na discussão; 
Vereador Paulino de Moura; não, eu concordo, só que nós vereadores, podemos fazer 
uma indicação ao prefeito, para que faça isso, mas nós não podemos incorporar no 
projeto como emenda, eu acho que esse projeto ele tem vicio de origem, ou nós não 
votamos ele hoje, ou nós vamos ter que votar que ele é inconstitucional, e ai eu queria, 
com todo respeito, pedir o parecer da consultoria jurídica desta casa, para poder me 
embasar, a minha visão é que na terceira emenda nós não podemos colocar ela em 
votação porque ela vai tirar a constitucionalidade do projeto, ela vai tornar o projeto 
inconstitucional, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, como 
membro da Comissão de Justiça e Finanças assinei  duas emendas, uma que arruma o 
projeto, que arregla o projeto, e a outra que pede para haver licitação, e tem que haver 
licitação mesmo gente, quem vai cuidar do rotativo da nossa cidade tem que ser por 
meio de licitação, mas eu, estou com um pé atrás sobre esse projeto, se hoje os 
azulzinhos já multam “a la vonté”, multam bastante a gente, que dirá uma empresa 
privada gente, empresa privada visa lucro, então me preocupa muito esse projeto, no 
futuro de vir reclamação para cá, para esta casa, e nós vamos ver reclamação bastante 
aqui, mas eu sou a favor do projeto, a favor das emendas, eu tenho duvidas com 
relação ao que o Paulino falou, mas assinei junto e vou votar junto às três emendas, 
assinei, e vou honrar a minha assinatura, e vou votar a favor do projeto também, mas 
fica esse registro, me preocupa o futuro, uma empresa privada, cuidando do nosso 
rotativo, era isso; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereador Paulino de Moura; que a vossa excelência me concedesse uma questão de 
ordem, para que nós possamos então ver com a consultoria jurídica dessa casa na 
terceira emenda, porque eu entendo que ela esta infringindo, ela esta inibindo este 
projeto, se a consultoria nos der esse parecer, eu ficaria mais tranqüilo, e também vou 
sugerir a Comissão de Justiça e Finanças que se o Vereador Felipe Sálvia tem esse 
temor, de que nós possamos colocar um prazo neste projeto, de uns dois anos, um ano 
e meio, para que se isso vier realmente a se consolidar, nós podemos ter a certeza de 
que esse projeto vai funcionar, então por isso que eu gostaria de pedir ao Vereador 
Gilnei Jarré que fez o pedido da inclusão desse projeto, porque o prazo encerra 
amanhã, se a vossa excelência, pudesse, quem sabe lá, sei lá, de nós votarmos esse 
projeto a semana que vem, e nós fazermos uma discussão também em cima da 
emenda para dar um prazo, e ver essa emenda que a vossa excelência apresentou 
para que nós pudéssemos, eu, sinceridade, eu não quero trancar o projeto, eu vou votar 
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favorável, mas eu vejo que nós vamos estar ferindo a constituição deste projeto, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; questão de ordem presidente, até, Vereador Alemão, a gente entende o 
seu pedido, só que devido ao fato de nós termos colocado em votação para com que 
ele seja apreciado na noite de hoje, eu acredito que esse projeto tem condição de ser 
votado, e essa emenda, se ela vir a ser inconstitucional, o prefeito, cabe a ele vetar ela, 
então acho que não teria problema nenhum nessa questão dessa duvida sua, mas nós 
entendemos também que esse é um projeto, eu não estou fazendo uma emenda a um 
projeto existente, é um projeto que esta sendo aprovado hoje, consolidando, então é 
cabível a emenda a um projeto que esta sendo aprovado, se fosse um projeto existente, 
na semana que vem eu querer emendar isso ao projeto, isso não pode, isso é o que eu 
entendo, então eu acho que o prefeito pode muito bem vetar se a emenda for 
inconstitucional; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta 
hoje aqui, imprensa, em relação ao projeto eu quero deixar registrado que nós 
estivemos hoje à tarde com o prefeito, analisando esse projeto, na nossa analise, nós 
conversando, pensamos em melhorar alguns aspectos, eu mesma analisando o projeto 
que todos os vereadores quando o projeto da entrada na casa, recebem uma cópia, fiz 
alguns estudos e estavam me faltando alguns dados, hoje à tarde conversando com o 
prefeito, como não ia à votação nós questionamos os vereadores que estavam lá 
questionaram, analisaram a possibilidade de ser melhorado esse projeto, até me vista 
dos muitos contatos que nós estamos recebendo, para falar a verdade a Comissão de 
Ordem Econômica e Social recebeu esse projeto às sete horas e dez minutos, então 
embora eu não tenha me levantado aqui dizendo que não queria a votação do projeto, 
Vereador Gilnei Jarré, demais vereadores e o publico que esta aqui, eu também me 
sinto em duvida em votar o projeto, eu me sinto insegura em votar o projeto, porque 
realmente às emendas, até, Vereador Paulino de Moura, eu nem questiono a questão 
da emenda em relação aos idosos, poderia ser acrescentado ali à emenda junto aos 
deficientes físicos, uma área também para os deficientes físicos, então eu acho que de 
repente a gente, embora estejamos hoje, no ultimo prazo, esse projeto chegou a minha 
comissão hoje às sete horas da noite, então não vai ir com o parecer da Comissão, e 
eu, com sinceridade, não me sinto assim segura em votar o projeto, até porque nós 
conversamos com o prefeito questões de melhorias no próprio projeto que de repente 
viriam ao encontro do que a população nos pede, então Vereador Gilnei Jarré, eu 
gostaria de deixar registrado, o jurídico já deu o parecer de que ele poderá entrar em 
pauta na segunda-feira, eu gostaria de deixar então essa solicitação registrada; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não é fácil ser presidente, porque coloquei em 
votação se queriam votar, foram unânimes, todos queriam votar, agora apareceu um 
monte de duvidas sobre emenda, então vamos interromper os trabalhos por alguns 
minutos e que o jurídico se pronuncie, dê o parecer sobre o assunto; Senhora 
Secretária, proceda à leitura do departamento jurídico; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; PARECER ACERCA DA EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 118/09, 
de autoria Do Vereador Gilnei Jarré, que altera a redação do artigo 1º, parágrafo 2º, 
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para incluir os incisos “VI” e “VII” ao Projeto de Lei. Da iniciativa. Inicialmente, no 
tocante à iniciativa nada a observar. Estão, dentre as competências do Poder 
Legislativo, a realização de emendas a Projetos de Origem do Poder Executivo, desde 
que observadas as limitações constitucionais e a Lei Orgânica do Município. A emenda 
ao Projeto de Lei é viável. No tocante aos idosos, cria melhores condições de 
acessibilidade, direito já assegurados em Lei Federal (Estatuto do Idoso) e que devem 
ser concretizados pelo Município. Cria, ainda, isenção aos meios de comunicação 
identificados por logotipo. E o parecer. PARECER ACERCA DA EMENDA 
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 118/09, de autoria do Vereador Gilnei Jarré, 
que cria novos critérios de isenções. Mantenho o entendimento já exarado em parecer, 
pela viabilidade do Projeto de Lei, e o faço acrescentando os seguintes argumentos, 
com a concordância do Assessor Jurídico abaixo assinado: 1)  Trata-se de Projeto de 
Lei de iniciativa do Executivo Municipal, que consolida a legislação que institui o 
estacionamento rotativo pago. O Executivo, uma vez aprovado o projeto apresentado,  
fará licitação para contratar empresa para realizar o serviço. O Executivo, para 
implementar os serviços, realizará licitação prévia. Antes da licitação todos os 
participantes da licitação terão conhecimento das isenções e das condições 
estabelecidas pelo Executivo. 2) A Lei Orgânica do Município estabelece, no artigo 18, 
que compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dentre outras atribuições, 
dispor sobre: [...}VIII-  organização da administrativa do Município; [...] XII – isenções e 
anistias fiscais. [...] 3) Considerando, ainda, se tratar de lei que consolida o 
estacionamento rotativo, caso o Prefeito Municipal discorde do teor das emendas 
apresentadas e votadas pelo Legislativo, poderá apor seu veto pelos seguintes motivos: 
a) político, por discordar com as razões apresentadas pelo legislativo; e b) 
constitucional, por entender que a emenda é inconstitucional. Em face ao exposto, 
opinamos pela viabilidade da emenda apresentada; Presidente Vereador Leandro 
Adams; portanto, parecer favorável às emendas, a principio o senhor já discutiu, esse 
não, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, só quero deixar registrado, é verdadeiro o que vou dizer, eu 
gostaria que todos os projetos tivessem essa analise, eu vou votar favorável ao parecer 
da consultoria jurídica desta casa, mas eu gostaria que todos os projetos que hora 
venham a baila nessa casa, que tiver a vontade de que venha beneficiar a comunidade, 
que ele também tenha o prisma da situação que foi dada neste parecer, porque eu 
entendo que o vereador quer dar para dar para determinados setores um incentivo 
baseado na constituição federal, então nós temos que começar a entender que todo o 
projeto de autoria do vereador, ele vem para encontro da sociedade, para encontro da 
comunidade, então eu gostaria muito do fundo do meu coração de pedir isso, antes de 
nós ficarmos emburrados, ou querermos brigar ou discutir por determinados projetos, 
vamos buscar o cunho social que ele vai trazer para a comunidade, e o cunho legal, 
porque a consultoria jurídica esta dando, baseada na constituição federal, de que o 
vereador tem a sua autonomia, mas que outros projetos que venham a essa casa, de 
autoria de vereadores, que estão fazendo bastante projetos nesta legislatura, que 
também tenha que se ver o cunho social, como foi feito naquele projeto a marcha para 
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Jesus, então isso foi importante, só que eu vou deixar claro isso, eu acho que a 
adequação que a consultoria jurídica fez, ela tirou várias duvidas, vai me dar garantia 
para mim votar porque ela deixou isso expressado, documental, e ai eu vou votar 
favorável as três emendas e ao projeto como um todo, porque eu estou amparado 
juridicamente pela consultoria da casa, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei 
Jarré; obrigado pelo aparte Vereador Paulino de Moura, até para, de repente, clarear 
um pouco , isso é uma emenda vereador, não é um projeto, e a emenda é um projeto 
que vai ser votado, então nem sempre o cunho social pode ser feito em cima de lei, 
então por isso que nós procuramos, a comissão, sempre ter o amparo legal tanto da 
consultoria da casa, como do próprio IGAM, então todos os nossos pareceres são pelo 
parecer legal; Vereador Paulino de Moura; concordo com vossa excelência, é uma 
emenda a um projeto de lei, que vai se tornar lei, por quê? Porque essa emenda vai ser 
incorporada no projeto, então quer dizer, é isso que eu quero dizer, mesmo que não 
seja o bojo do projeto, mas ela vai ter uma emenda dizendo que socialmente é 
importante aquela emenda, então eu só quero deixar registrado isso, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação as três emendas, o parecer das três emendas, coloco em votação,  
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, 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, 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, aprovação unânime, Presidente Vereador Leandro Adams; nada 
mais havendo a tratar, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião e 
convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária a ser realizada no dia 05 de 
outubro de 2009 às 18: 45 horas.  
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