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Ata da Reunião Ordinária do dia 05 de outubro de 2009.............Ata 46 
 
 

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 05 de outubro de 2009, convido o Vereador Elbio Esteve 
para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretaria 
que proceda a leitura da convocação do suplente; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; convocação 44/2009. Ao senhor Luis Gervasio Leite – suplente de vereador do 
PDT. Convoco vossa senhoria para assumir na Câmara de Vereadores no dia 
05/10/2009, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, por motivos de 
saúde, conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso II, alínea a. desta casa. 
Solicitamos ainda que vossa senhoria traga o Diploma e a declaração de bens para ser 
entregue ao presidente no ato da posse. Atenciosamente. Vereador Leandro Adams – 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; convido o senhor Luis Gervasio 
Leite para que venha até a mesa para entregar o seu diploma e declaração de bens, 
bem como prestar o seu compromisso, “PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL E EXERCER O MEU CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA E 
DO BEM COMUM DO POVO CARAZINHENSE”; Vereador Luiz Leite; assim prometo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; declaro empossado, por favor ocupe seu lugar 
no plenário, coloco em apreciação a ata da reunião solene do dia 17 de setembro de 
2009, esta em discussão a ata da reunião solene do dia 17 de setembro de 2009, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2009, está em 
discussão à ata da reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2009, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovada unânime; solicito a Senhora 
Secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Expediente 05 de Outubro de 2009: Of. do Presidente 
Leandro Adams, informando que o relatório de execução orçamentária do 4° bimestre 
de 2009 e o relatório de gestão fiscal do 2° quadrimestre de 2009 do Município de 
Carazinho, encontram-se nesta Casa. Edital n° 06/2009, de Convocação da Ascamaja, 
para reunião Ordinária a se realizar dia 16/10. Of. informando que durante o mês de 
setembro estiveram usando a câmara cidadã 316 pessoas, realizando trabalhos de 
pesquisa e outras atividades. Of. 622/2009 do SMEC, em resposta a indicação da 
Reunião Ordinária de 06/07/09. Of. Da Federação Gaúcha de Motociclismo, informando 
que a prova prevista para o dia 01 de novembro não esta devidamente autorizada pela 
FGM, sendo caracterizada como clandestina. Of. 192/09 da Secretaria de 
Desenvolvimento, em resposta a OD 2.458/09. Convite da Equipe programa Primeira 
Infância Melhor, para participar da comemoração do Dia do Bebê, a realizar-se dia 07 
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de novembro. Of. 2.389/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 2.140/09. Of. 
230/09 do Executivo Municipal, em resposta a OP 197/09. Of. Do Presidente do Núcleo 
do Sintergs de Carazinho, Milton Padilha, solicitando um espaço na Tribuna Livre do dia 
26 de outubro, para explanação da Campanha de reposição salarial dos Técnicos 
Científicos do Estado do RS. Projeto de Lei n° 060/09 o qual Dispõe sobre a isenção de 
tarefa no sistema de transporte coletivo do Município portadores de sofrimento psíquico, 
usuários do CAPS II, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 141/09, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06, 
PPA/2006/2009, 6.859/LDO/2009 e autoriza abertura de crédito suplementar e especial 
no orçamento de 2009. Projeto de Lei n° 141/09, de autoria do Executivo Municipal, o 
qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
2284/1182/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a pedido dos moradores a 
construção de redutores de velocidade (quebra molas) na RUA PERNAMBUCO, no 
bairro ORIENTAL, sendo está movimentada via pública, inclusive corredor de ônibus. 
Tal pedido tem por finalidade adotar providências para coibir a alta velocidade por parte 
dos motoristas. Ainda, motociclistas também fazem manobras arriscadas em virtude de 
ser esta rua pavimentada com asfalto e apropriada para tais fins. Sugerem os 
moradores dois redutores sendo um em frente ao estabelecimento comercial 
MERCADO VITÓRIA, e o outro a critério do departamento municipal de trânsito, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2285/1183/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que determine ao Departamento Municipal de Trânsito para que providencie 
a colocação da placa de sinalização de retorno ou não na AVENIDA FLORES DA 
CUNHA, em frente à EMPRESA GRÁFICA SANINI, eis que encontra-se no canteiro 
central apenas o suporte da mesma, impossibilitando os motoristas de identificarem se 
há permissão para retorno ou não, e ainda quanto a sinalização para acesso a RUA 
FÉLIX GUERRA, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2286/1184/09, ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos 
os entulhos de construção e terra, localizados na RUA VALERIANO ANCLETO DOS 
SANTOS esquina com a RUA LEONEL ROCHA, no Bairro OURO PRETO, nas 
proximidades da EMEI SANTA ISABEL, eis que os mesmos foram colocados no 
passeio público e impedem a passagem de pedestres, Vereador Paulino de Moura - 
PTB; 2287/1185/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao 
setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes colocados na RUA GUARANIS, 
no Bairro BORGHETTI, em frente ao número 36, eis que os mesmos foram colocados 
na rua e atrapalham a passagem dos veículos e pedestres, Vereador Paulino de Moura 
- PTB; 2288/1186/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE 
ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes, restos de construção e terra, 
localizados na AVENIDA MARECHAL FLORIANO, no Centro da cidade, nas 
proximidades do número 1253, eis que os mencionados entulhos encontram-se 
depositados em 03 canteiros centrais desta importante via pública, Vereador Paulino de 
Moura - PTB; 2289/1187/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que 
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DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos de construção 
depositados na Rua ALAGOAS, no bairro ORIENTAL, em frente às residências sob o 
número 209 e 310, eis que os mesmos foram colocados em via pública, Vereador 
Paulino de Moura - PTB; 2290/1188/09, Solicita ao Executivo para que determine ao 
setor competente trabalhos de pavimentação do pequeno trecho da Rua Senador 
Salgado Filho, entroncamento com a BR 285, e para que seja realizado estudo no 
sentido de construção de uma rótula naquele local, tendo em vista, este ser acesso aos 
Bairros SantaTerezinha e Conceição, e também por ser via de acesso à Cotrijal, tal 
melhoria muito contribuirá em segurança aos moradores, e motoristas que por ali 
trafegam, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2291/1189/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que efetue patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros na Travessa 
Ipiranga e Travessa Rio Negro, Vereador Rudinei Brombilla –PP; 2292/1190/09, Solicita 
ao Executivo que determine a o setor competente para  que faça o cascalhamento com 
ensaibramento e compactação da estrada que liga o Distrito de São Bento à Santa 
Terezinha, no interior do município, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2293/1191/09, 
Solícito ao Executivo para que realize trabalhos de limpeza da área do ponto de ônibus 
localizados na Rua Tupiniquins, esquina com Rua Tamoios  no Bairro Conceição, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2294/1192/09, Solicita ao Executivo Municipal  Para 
que determine ao setor competente para que realize o  trabalhos de limpeza do passeio 
público fundos da delegacia, entre as Ruas Mauá e Silva Jardim, Vereador Rudinei 
Brombilla –PP; 2295/1193/09, reitera  ao Executivo que determine ao setor competente 
que faça o trabalho de capina e limpeza na passagem e nos trilhos próximo a CESA 
(Cotrijal), Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2296/1194/09, Solicita, para que o 
Executivo Municipal,  determine a Secretaria competente enviar proposta para participar 
do programa de incentivo habitacional Minha Casa, Minha Vida, o formulário esta 
disponível no site do Ministério das Cidades e o prazo vai até o dia 28 de outubro, 
conforme Portaria Interministerial 484/09, Vereador Leandro Adams - PT; 2297/1195/09, 
Solicita, para que o Executivo Municipal,  analise a portaria 2.226 de 18 de setembro de 
2009, o qual o Ministério da Saúde financiará a construção ou reformas de infra-
estrutura para UBS (Unidades Básicas de Saúde) até 2010. Havendo interesse do 
município o mesmo deverá elaborar proposta para se regulamentar ao financiamento. 
Todas informações para cadastramento no site www.saude.gov.br, Vereador Leandro 
Adams - PT; 2298/1196/09, Solicita, para que o Executivo Municipal,   determine a 
Secretaria  de Turismo enviar proposta para o Ministério do Turismo, via SICONV, para 
eventos que tenham inicio entre 01 de novembro e 31 de dezembro de 2009, o sistema 
será reaberto dia 1º a  31 de outubro, obedecendo ao prazo mínimo de 30 dias do envio 
para o inicio do evento, Vereador Leandro Adams – PT; 2299/1197/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine a Secretaria de Saúde, a fiscalização e o 
cumprimento da Lei Municipal nº 6.989 de 28 Julho de 2009, “que obriga os hospitais da 
rede pública e privada a informar os idosos sobre o direito de manter acompanhante, 
enquanto estiverem internados ou em observação, e dá outras providências”, Vereador 
Eugênio Grandó –PTB; 2300/1198/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
providencie a regularização definitiva do Distrito Industrial Iron Albuquerque, junto aos 
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órgãos competentes, Vereador Eugênio Grandó –PTB; 2301/1199/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
melhorias na Rua Marechal Floriano, na quadra do numero 254, instalando redutores de 
velocidade e placas de sinalização, Vereador Eugênio Grandó –PTB; 2302/1200/09, 
Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue 
serviço de melhorias em toda extensão da rua Guaranis, no bairro Conceição, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 2303/1201/09, REITERANDO E Solicitando a Secretaria de 
Obras, que efetue o asfaltamento na Rua Guaicurus, bairro conceição, na quadra do 
nº374, tendo em vista que somente esta quadra não possui asfalto e a restante está 
toda asfaltada, Vereador Eugênio Grandó –PTB; 2304/1202/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
melhorias na Rua Vicente Henrique Thormann, bairro Alvorada, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 2305/1203/09, Solicitando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que 
determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos ao longo da 
extensão da Rua Polidoro Albuquerque proximidades da Escola CAIC, localizada no 
Bairro Pádua/ Floresta. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; 2306/1204/09, Solicitando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que 
determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos ao longo da 
extensão da Avenida São Bento, localizada entre os Bairros Glória / Floresta. 
Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
2307/1205/09, Solicitando ao Executivo Municipal com URGÊNCIA, que determine ao 
setor competente trabalhos de operação tapa buracos na Rua Bernardo Paz, trecho 
próximo a Rua Saldanha Marinho, localizada no Bairro Dea. Solicitação dos motoristas 
e moradores, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2308/1206/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente com urgência, operação tapa 
buracos e melhoria no escoamento da água das chuvas no bueiro (boca de lobo) 
localizado frente aos trilhos da viação férrea na Rua Alexandre da Mota cruzamento 
com a Avenida Mauá, Bairro Centro. Solicitação dos motoristas e pedestres, Vereadora 
Sandra Citolin - PMDB; 2309/1207/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente trabalhos de melhoria no trecho do calçamento 
localizado no início da Rua Dom João Becker, localizada no Bairro São Pedro. A 
mesma possui muitos buracos e ondulações. Solicitação dos motoristas, Vereadora 
Sandra Citolin - PMDB; 2310/1208/09, Solicitando ao Executivo Municipal com 
URGÊNCIA, que determine ao setor competente trabalhos de operação tapa buracos e 
melhorias no trecho do calçamento ao longo da extensão da Rua Monte Alegre, 
localizada no Bairro Floresta. Tendo em vista, o grande fluxo de veículos e a mesma 
sendo corredor do transporte coletivo. Solicitação dos motoristas e moradores, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2311/1209/09, para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita operação tapa buracos na Rua Setembrino Ramos, no Bairro 
Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2312/1210/09, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na rua Anália B. Weber, no 
Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2313/1211/09, para que determine 
a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na rua Nodário T. Carvalho, 
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no Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2314/1212/09, para que 
determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na rua Onivia de 
Moura Stery, no Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno - PP; 2315/1213/09, para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa buracos na rua João 
Eduardo Kraemer, no Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2316/1214/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na rua Braulino Lopes, no Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2317/1215/09, para que determine a Secretaria de Obras que seja feita operação tapa 
buracos na rua Edilo Geyer, no Bairro Sommer, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2318/1216/09,  Solicita para o setor competente que realize a retirada de entulhos 
verdes depositados na Rua 10 de novembro, na altura do n° 335, pois está causando 
transtornos aos moradores. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 
2319/1217/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de conserto do 
calçamento na Rua Santa Terezinha quase esquina com a Rua 10 de Novembro, pois a 
várias pedras soltas e buracos, sendo que crianças brincam nesta área e muitas vezes 
os automóveis passam em alta velocidade podendo ocasionar acidentes. Solicitação 
dos moradores. Seguem fotos em anexo, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2320/1218/09, 
Solicita para o setor competente o pedido para que realize operação tapa buracos na 
Rua Bernardo Paz, no bairro Braganholo, pois os buracos estão causando transtornos 
para motoristas e para os pedestres que precisam passar pela referida rua, e chegam 
ao trabalho com as roupas respingadas de barro porque muitas vezes os carros não 
conseguem desviar dos buracos e respingam em quem está passando, Vereador Erlei 
Vieira – PSDB; 2321/1219/09, Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao 
Setor Competente para que seja feita operação tapa buracos no Bairro Sommer, nas 
Ruas Braulino Lopes, Setembrino Ramos, Edilon Geyer, João Eduardo Kraemer, Anália 
Weber, José Brizola e Onivia Moura. Tal solicitação se faz necessária devido aos 
inúmeros buracos que a via apresenta, deixando intrafegável o trânsito nesta 
localidade, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2322/1220/09, Encaminhamos solicitação ao 
Executivo para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível 
uma averiguação geral em todas as ruas do município, no sentido de recuperá-las, 
devido à precariedade de muitas delas, Vereador Luiz Leite – PDT; 2323/1221/09, 
Solicitando que determine ao setor competente para que realize melhorias urgentes na 
rua Guilherme Beccon esquina com a rua Henrique Teodoro Schultz, bairro Vila Rica, a 
referida rua encontra-se  em péssimo estado de conservação, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; requerimentos: 2324/451/09, oficio ao Diretor Presidente das Centrais Elétricas 
de Carazinho S.A. - ELETROCAR, Senhor ALBANO ERINEU KEYSER FILHO 
solicitando ao mesmo seja realizada a revisão nas luminárias localizadas na AVENIDA 
FLORES DA CUNHA, no canteiro central, em frente à sede do Poder Legislativo 
Municipal, eis que as mesmas apresentam defeito estando às escuras, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2325/452/09, oficio ao Diretor Presidente da Companhia Rio-
grandense de Saneamento – CORSAN de Carazinho, Senhor ERMOGENES 
BODANESI, solicitando providências em relação à Empresa que presta serviços quanto 
aos consertos realizados em ruas  (paralelepípedos/asfalto) tendo em vista que em 
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obras já realizadas ficaram desnível em relação à pavimentação já existente, para tal 
citamos como exemplo as Ruas: SANTA CATARINA, no bairro São João, e ainda a 
SIQUEIRA CAMPOS e BERNARDO PAZ. oficiado aos familiares votos de condolências 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento do Senhor 
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, conhecido por “Seu CAMACHO” que veio a falecer no 
último dia 04 de outubro aos 101 anos de vida, aos familiares nossa solidariedade neste 
momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2326/453/09, 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 TEREZA DALLA MORA TONON. 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 
TEREZA DALLA MORA TONON, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto 
ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2327/454/09, oficiado aos familiares votos 
de condolências em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo 
falecimento do Senhor ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, conhecido por “Seu 
CAMACHO” que veio a falecer no último dia 04 de outubro aos 101 anos de vida, aos 
familiares nossa solidariedade neste momento difícil de suas vidas, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2328/455/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a OI – Empresa Operadora de 
Telecomunicações, para central de atendimento a correspondência, solicitando que seja 
providenciado telefones públicos (orelhão), no bairro Santa Terezinha.  O pedido 
justifica-se, em função deste  estar necessitando de uma melhor distribuição de 
telefones, o que vem beneficiar a toda comunidade do bairro Santa Terezinha, Vereador 
Eugênio Grandó - PTB; 2329/456/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho a EBCT - Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, na pessoa do Sr.Everton Giongo Borges, para que realize um 
estudo da viabilidade de colocar um posto de coleta e venda de selo, no bairro Santa 
Terezinha. O pedido justifica-se, em função deste bairro estar distante do centro de 
nosso município, o que dificulta o deslocamento dos moradores para ir até a agência do 
correio, Vereador Eugênio Grandó –PTB; 2330/457/09, 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 Sr. Antonio Ferreira da 
Silva – (Seu Camacho), pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de Outubro, 
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 
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“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; 2331/458/09, A Vereadora abaixo subscrita requer na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho ao Governo do Estado do RS, ao Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do RS, aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do 
Estado do RS, ao Presidente do Sindicato dos Técnicos-Científicos do Estado do RS - 
SINTERGS, e ao  SINTERGS de Carazinho, manifestando nosso total apoio à 
campanha de reposição salarial junto ao Governo do Estado, bem como a Assembléia 
Legislativa e à sociedade, valorizando os técnicos-científicos, salientando os dois eixos 
distintos da campanha: busca valorizar o trabalho dos técnicos-científicos, resgatando 
sua auto-estima. É um trabalho sério feito por profissionais experientes, que pretende 
dialogar com a sociedade e mostrar a qualidade do atendimento direto do Estado ao 
cidadão tem nome e sobrenome “os técnicos-científicos”. A ênfase é apontar a sua 
formação, de nível superior. Ao falar de reposição salarial, a campanha destaca que os 
técnicos-científicos são altamente qualificados e que, por isso, merecem ter seus 
direitos respeitados. O objetivo é obter 44% da reposição salarial, além do subsídio. 
Reivindicação a qual é justa e o diálogo, sendo o principal recurso do Sintergs, 
categoria, que tanto contribui para o crescimento e o desenvolvimento do Estado, 
sofreu perdas salariais na ordem de 44%. Essa luta é de todos. É da sociedade. 
Tratando-se de mais uma significativa vitória  ao longo de uma caminhada complexa e 
difícil, num cenário marcado pelas desigualdades, pela supremacia  nas instâncias de 
decisão do nosso Estado, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 2332/459/09, A Vereadora 
abaixo assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho aos Líderes de 
Bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a cada um dos Deputados e 
Senadores da bancada gaúcha e ao Deputado Beto Albuquerque, autor do Projeto de 
Lei da Câmara nº. 161/2008, que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir 
do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos 
Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, manifestando nosso total apoio à 
aprovação imediata deste projeto. Somos totalmente favoráveis à aprovação deste 
Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Beto Albuquerque – PSB/RS, em razão de 
que consideramos este instrumento importante instituído o Fundo Nacional do Idoso, 
destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas em 
assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. Neste sentido, as pessoas físicas e 
jurídicas poderão deduzir do Imposto de Renda anual as doações feitas à entidade, 
desde que não ultrapasse a 1% do imposto devido. Proposta a qual também autoriza a 
dedução no imposto de renda feito aos fundos municipais e estaduais do idoso. 
Acreditamos que a sociedade brasileira é solidária e que encontra-se mais esclarecida 
a respeito do tema, de modo que com o apoio dos nobres parlamentares poderemos 
aprovar o referido Projeto de Lei, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2333/460/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e 
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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 Antônio Ferreira da Silva,  o popular seu  Camacho transcorrido no 
último dia 4 de outubro, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereador Rudinei 
Brombilla - PP; 2334/461/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Exmo. Sr. 
CAPITÃO IZAIR FORLIN Diretor do Departamento Municipal de Trânsito solicitando que 
seja feita fiscalização em frente às Escolas Rui Barbosa e Notre D’ame Aparecida, 
principalmente no horário da saída dos alunos na parte da manhã e também à tarde, 
pois os carros estacionam em fila dupla interditando o  trânsito  impedindo o bom fluxo 
do mesmo, isto ocorre principalmente em dias de chuva, pedimos a urgência de tal 
solicitação para que acidentes não ocorram e trânsito possa fluir normalmente, 
Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2335/462/09, 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 e do Senado Federal e aos Líderes de Bancada 
de todos os partidos também na Câmara e no Senado Federal, solicitando  empenho de 
todas as lideranças partidárias no sentido de acabar o quanto antes com esta situação 
visivelmente angustiante e desgastante que vivem os aposentados de nosso país. 
Esperamos que os nobres deputados e senadores sejam sensíveis ao clamor dos 
aposentados que há um bom tempo lutam por algo em comum entre eles, que é a 
aprovação dos Projetos do Senador Paulo Paim, que acabam com a regra do fator 
previdenciário e devolvem a dignidade e a moralidade ao aposentado garantindo-lhes o 
direito a ter a jornada de trabalho reconhecida através da aposentadoria com valor 
integral e reajuste igual aos demais aposentados que recebem um salário mínimo. Isto 
chama-se JUSTIÇA, pois a regra do fator previdenciário é uma afronta a moral do 
trabalhador e cidadão brasileiro, que infelizmente não tem reconhecida pelos 
governantes de nosso país sua contribuição para com o crescimento e o 
desenvolvimento desta nação, através do trabalho de toda uma vida. Esta é uma 
situação que requer urgência, por isso solicitamos que seja dada preferência a esta 
matéria, dando um fim a angustia destas pessoas que merecem o mínimo do nosso 
respeito e consideração, não só pelo que representaram ou contribuiriam ao longo dos 
anos, mas por serem seres humanos que merecem mais atenção, e a forma que temos 
para fazer isto é dando-lhes a devida importância que é por eles tão esperada, 
simplesmente com a aprovação dos Projetos do Senador Paulo Paim, e não com 
acordos de reajustes inferiores ao que é dado aos demais aposentados e pensionistas, 
Vereador Luiz Leite – PDT; 2336/463/09, A Vereadora abaixo subscrita requer a MESA 
DIRETORA, juntamente com a Comissão de Saúde desta Egrégia Casa, a criação de 
uma Frente Parlamentar para a Saúde em nosso município, juntamente com a 
Comissão de Saúde da Câmara Municipal, desenvolvendo o debate, ações e  
envolvendo o Poder Público, Poder Judiciário, Entidades de Classe, Sindicatos, 
Conselho, HCC e profissionais da área médica, tendo em vista, a proposta de soluções 
frente aos problemas enfrentados pela comunidade carazinhense no que tange a saúde 
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do nosso município. A proposta é juntamente com todas as entidades envolvidas bem 
como com as Secretarias de Saúde dos municípios da região estabelecer parcerias 
para que os assuntos relacionados à saúde do nosso município tenha resolutividade, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; moções: 2337/432/09, ofício em nome do PODER 
LEGISLATIVO DE CARAZINHO, PARABENIZANDO a jovem INARA PEDROTTI 
SANINI, eleita no último dia 19 de setembro a nova RAINHA DO CLUBE COMERCIAL 
de nosso Município, receba os nossos PARABÉNS por ostentar importante título na 
sociedade carazinhense, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2338/43/09, consignado 
em ata para que fique gravado nos anais da Câmara a HOMENAGEM e 
AGRADECIMENTO deste VEREADOR a todas as SERVIDORAS desta Casa, 
independente da denominação de seus cargos, mas que no exercer de suas atividades 
profissionais exercem também o papel de SECRETÁRIAS para todos os nobres Edis, 
razão pela qual quero agradecer os bons serviços prestados e CUMPRIMENTÁ-LAS 
pela passagem do DIA DA SECRETÁRIA, transcorrido no último dia 30 de setembro, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2339/434/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado 
oficio de cumprimentos ao Sr. Leandro Alberto Rheinheimer, proprietário da Rede de 
Supermercados Coqueiros, parabenizando pelas novas instalações da filial, Coqueiros 
Pátria, que abre novas frentes de trabalho, oferecendo estrutura moderna e adequada 
aos clientes locais e da região. Manifestamos nossas congratulações e nosso 
reconhecimento ao ato arrojado de empreendedorismo e a visão de continuidade de 
investimento em nosso município, acreditando na capacidade de desenvolvimento e 
sustentabilidade do consumidor carazinhense e regional. Desejamos também sucesso a 
equipe de funcionários da empresa que ao longo dos anos vêm se destacando pela 
organização e principalmente pela satisfação proporcionada aos clientes, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 2340/435/09, ofício ao Senhor VALDIR ALBERI KIRST – 
Presidente da ASCAMAJA, enviando em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS pela passagem do “DIA DO VEREADOR” a 
todos os VEREADORES que integram esta Associação. Ainda estender os 
cumprimentos as Câmaras Municipais das cidades vizinhas que integram a 
ASCAMAJA, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2341/436/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. Luizmar Zanotto, que ora 
assume como gerente da Agência do Banco Banrisul de Carazinho. Com a certeza de 
que mais uma vez o Banrisul cumpriu com a prerrogativa da criteriosa escolha de seu 
gerente, congratulo-me com o banco e clientes, desejando uma gestão exitosa e de 
grande sucesso, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 2342/437/09, ofício em nome do Poder 
Legislativo de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS a jovem tenista 
CINDY WENDY BERWIG, que sagrou-se CAMPEÃ na 4ª Etapa do CIRCUITO IOT DE 
TÊNIS INFANTIL DO RIO GRANDE DO SUL, evento realizado na cidade de Tapera. A 
jovem tenista de 16 anos é Líder do RANKING DO CIRCUITO IOT DE TÊNIS. 
PARABÉNS por mais esta conquista das muitas que almejamos que tenhas em sua 
vida, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2343/438/09, ofício as Equipes AUGUSTIN 
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VEÍCULOS/MARTINS MOTOS e POSTO CAVOL/LEPECHE MODE, enviando em 
nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO os nossos CUMPRIMENTOS pela 
conquista como CAMPEÃO e VICE-CAMPEÃO, respectivamente na 29ª OLIMPIADA 
DO COMERCIÁRIO, evento este realizado pelo SESC no último final de semana em 
nosso Município. PARABÉNS pelos resultados alcançados na competição, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2344/439/09, ofício de CUMPRIMENTOS ao Senhor 
JOSÉLIO GUERRA, o “DÉIO” ex Vereador desta Casa que foi eleito PRESIDENTE DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, no último final de 
semana durante a Convenção Municipal deste Partido. Receba em nome do PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos PARABÉNS pela assunção ao 
cargo e os nossos desejos de que consigas realizar um bom trabalho junto aos 
companheiros de partido, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2345/440/09, A Vereadora 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando e agradecendo o Comitê de Ação 
Solidária do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da Exma. Senhora Presidente 
Tarsila Crusius, pela doação de um ônibus para os Grupos de Terceira Idade do nosso 
município entregue no dia 02 de outubro de 2009 nas programações das 
comemorações da Semana Municipal do Idoso, adquirido através do Projeto da Rua da 
Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ônibus, o qual servirá para 
conduzir os grupos para os eventos que  envolvem a melhor idade. Nossos parabéns, 
pois valorizar a vida é o primeiro passa para as grandes conquistas. Desejamos 
sucesso a todos, com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
2346/441/09, 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 no quesito de 
Relevância Social, ao trabalho apresentado na 3ª Feira Estadual de Ciência e 
Tecnologia da Educação Profissional 2009, em Novo Hamburgo. Com o trabalho sobre 
a Profilaxia e Auto-Cuidado das Manicures e Pedicures na Transmissão das Hepatites 
B e C, com o foco em saúde no município de Carazinho. 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. Desejo 
sucesso a todos com amoroso apreço, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2347/442/09, 
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 Republica Senhor Luis Inácio Lula da Silva, 
parabenizando pelo grande empenho o qual foi o verdadeiro cabo eleitoral na conquista 
da escolha da sede dos Jogos Olímpicos em Copenhague, na Dinamarca. Estes 
serão os Jogos da celebração e da transformação, iremos unir um espírito único  com o 
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poder do esporte para organizar um evento excepcional, repleto de paixão. Rio 2016 vai 
gerar memórias para uma vida inteira, para cada atleta e todos os membros da Família 
Olímpica.  Os Jogos irão deixar um legado poderoso, que vai ao encontro das 
necessidades de longo prazo da cidade e de seus residentes. Todos os aspectos do 
projeto dos Jogos do Rio foram pensados para serem alinhados com os planos 
estratégicos da cidade e do país. A escolha do Rio,  aumenta o reconhecimento e a 
importância do povo brasileiro,  identificando como um país em desenvolvimento, 
tirando do patamar pobre de terceiro mundo para um país em ampla ascensão 
econômica, mostrando que essa visão esta dando lugar ao respeito de outras nações, 
pois sabem que é um país em pleno desenvolvimento político, mas com uma grande 
riqueza cultural expressa pelo povo brasileiro.A grandeza de um povo pode ser medida 
pela luta, por direitos amplos na conquista da cidadania, Vereador Leandro Adams – 
PT; 2348/443/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Colégio La 
Salle de Carazinho, na pessoa da  Senhora Diretora Eloísa de Ávila, pela excelência da  
organização e sucesso da programação do IV Congresso Nacional de Educação Infantil 
e I Simpósio Internacional de Educação, realizado de 30 de setembro a 03 de outubro 
de 2009, com o tema “Educação e Cidadania-Territórios de Responsabilidades”, onde o 
evento oportunizou aos professores várias reflexões sobre a educação, levando-os a 
perceber a importância de estarem em constante aperfeiçoamento e qualificação. O 
congresso, juntamente com o simpósio reuniu diversos palestrantes, que trouxeram 
seus conhecimentos ao público alvo, enriquecendo de maneira metodológica e didática 
as informações que os professores poderão levar até seus alunos e toda a comunidade 
escolar. Nossos parabéns a toda a Comissão Organizadora do evento e demais 
colaboradores, que oportunizaram e fortaleceram uma nova visão dos educadores 
frente a suas angústias e suas atitudes em relação a educação e a sociedade, 
Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 2349/444/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho, a Associação das Câmaras de Vereadores do 
Alto Jacuí - ASCAMAJA, na pessoa do Sr. Presidente Valdir Aberi Kirst, bem como aos 
Vereadores da Câmara Municipal de Carazinho, parabenizando pela passagem do Dia 
Nacional do Vereador comemorado em 01 de outubro de 2009. O vereador possui um 
papel importantíssimo no município em que atua. Ele é o elo entre a população e o 
poder legislativo. Seu papel é o de mostrar os problemas da comunidade e buscar 
providências junto aos órgãos competentes. Mas não é só isso. Cabe-lhe também a 
sagrada função de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, os atos do 
Prefeito, denunciando o que estiver ilegal ou imoral à população e aos órgãos 
competentes. Portanto, o vereador é o fiscal do dinheiro público. Vereador deve ser 
independente, atuante, polêmico, e deve sempre ter a coragem de concordar com o que 
considerar certo e discordar do que considerar que esteja errado. Deve agir com 
conhecimento e desarmado de ódios ou rancores. Exatamente por ser um "fiscal do 
povo", não deve atrelar-se a prefeitos ou outras autoridades por meio de "favores", caso 
contrário, sua função estará sendo deturpada. É isso que a população deve observar e 
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cobrar de seus representantes. Aliás, a população precisa freqüentar as reuniões dos 
Legislativos Municipais, para saber como estão se comportando os pretensos 
"representantes do povo". Por tudo isso, que hoje os vereadores de todo o país, e 
principalmente os legisladores carazinhenses e da nossa região, recebem o nosso 
reconhecimento pela data. Parabéns e muito sucesso a todos, com amoroso apreço, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2350/445/09, A Vereadora abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício do Poder Legislativo de Carazinho parabenizando a Secretaria Municipal da 
Assistência Social de Carazinho, na pessoa do Senhor Secretário Edir Chitolina e  o 
Serviço Social do Comércio - SESC Carazinho, na pessoa da  Senhora Gerente Giana 
Groth, manifestando os nossos cumprimentos pela excelência na organização e 
sucesso das programações realizadas em comemoração a Semana Municipal do Idoso. 
Levando aos idosos diversas atividades e comemorações, contribuindo com a 
qualidade de vida, com muito amor, respeito e alegria a todos os participantes. Nossos 
parabéns, pelas ações e atividades  proporcionadas em prol da saúde e bem estar 
social da comunidade carazinhense. Desejamos sucesso a todos com amoroso apreço, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2351/446/09, O Vereador abaixo assinado, solicita 
na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício parabenizando grupo SESC - Carazinho, por mais uma vez se destacar em nosso 
município, desta vez valorizando a cultura de nosso estado trazendo a nossa cidade o 
espetáculo teatral do Grupo Thol, com a peça “Exotique”. Hoje em dia devemos 
destacar empresas e entidades que valorizam a identidade de uma região ou nação, 
trazendo ao alcance de todos os costumes e valores de diferentes formas. É com essa 
mentalidade que o SESC pretende desenvolver não somente o lado cultural do ser 
humano, como também saúde, educação, esporte e lazer entre outros, fazendo jus a 
sua missão de levar qualidade de vida a todos.  Recebam os mais sinceros votos de 
sucesso da parte deste vereador que deseja que continuem sempre exemplando sua 
forma de bem servir nossa comunidade, e que possam futuramente trazer outros mega 
espetáculos como este que nos foi apresentado, o qual foi muito proveitoso e bem 
recebido por todos, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2352/447/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a, na pessoa do Sr. PAULO 
PIMENTA, Deputado Federal Gaúcho que entrou com um projeto de Lei que propõe 
aumentar a pena para traficantes que forem pegos vendendo CRACK, pois os efeitos 
desta droga são devastadores e cada vez mais vem se disseminando pela sociedade 
mais pobre.  Parabenizamos e apoiamos a iniciativa do deputado Gaúcho PAULO 
PIMENTA, porque temos que nos unir na luta contra o CRACK de todas as formas 
possíveis, está epidemia não pode tomar conta de nossa sociedade sem que façamos 
algo para impedir sua proliferação ainda mais, pois está causando prejuízos matérias e 
sociais ao nosso país, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2353/448/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o Aeroclube de Carazinho pela ação solidária de 
integrar crianças do projeto Yacamim, Abrigo Professora Odila e AABB – Comunidade, 
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que ganharam a chance de desfrutar um passeio de avião, visando demonstrar a 
aviação como um possível sonho a todos que idealizem experimentá-la. São atitudes 
nobres como estas que dignificam empresas, entidades e outros a serem grandes e 
reconhecidas por todos. Receba os mais sinceros votos de sucesso da parte deste 
vereador que deseja que continuem sempre exemplando sua forma de bem servir 
nossa comunidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2354/449/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio ao Sr. AILTON MAGALHÃES, pois não foi renovado 
o convênio que era mantido com a Fazenda São Francisco de Lajeado e Clinica Central 
em uma época onde estamos todos empenhados em lutar contar as dependências 
químicas, que a população clama por soluções por parte das autoridades. Sabendo que 
estamos tratando de uma situação que envolve famílias e muitas delas sem amparo 
econômico para tratar as pessoas dependentes, principalmente viciadas em crack que é 
uma das maiores epidemias dos últimos tempos, o Poder Executivo toma uma atitude 
destas, que no mínimo deve ser considerada vergonhosa, manifesto veemente meu 
repudio ao Executivo em nome das famílias de nossa cidade, porque no momento em 
que foi renovado o convênio com a fazenda e a clinica também foi declarado a 
sociedade que deixamos de cumprir nossa função social, de lutar pelos direitos 
humanos, por estarmos deixando nossos adolescentes a mercê da marginalidade 
aumentando ainda mais o número de assaltos, vandalismo e mortes, pois hoje só temos 
a Ala Psiquiátrica no HCC e a estrutura é apenas para desintoxicação, mas não para 
tratamento, pedimos para que o Senhor Prefeito tome as devidas providências e não 
deixe a população desamparada e refaça esses convênios, o mais breve possível, 
Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2355/450/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na 
forma regimental, que após submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio 
de cumprimentos ao Major Pedro Wilson Ferreira Pacheco que assumiu o comando 
interinamente do 38º BPM- Batalhão de Polícia Militar de Carazinho, desejando pleno 
êxito e sucesso  na realização de seus trabalhos com sua equipe comandada, para 
garantir e tranqüilizar nossa comunidade, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 2356/451/09, 
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Tenente Coronel 
Aderli Maximiniano Dal Bosco,  pelos excelentes serviços prestados à comunidade 
frente à  Brigada Militar, tendo este trabalhado por mais de trinta  anos com seriedade 
honestidade, e competência, nada mais justo que agora desfrute de toda a plenitude de 
sua merecida aposentadoria, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 2357/452/09, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao plenário para 
aprovação, seja encaminhado ofício parabenizando o Senhor: Natal Furucho Presidente 
do  Jornal Correio do Povo e extensivo a toda sua equipe,  pela brilhante festa  
compartilhada com a população que comemorou os 114 anos do Correio do Povo com 
um bolo de 114 metros que ocupou a rua entre a Caldas Júnior  e a Praça da  
Alfândega, no Centro de Porto Alegre. Recebam desta forma, o reconhecimento e o 
incentivo  do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, pelo trabalho de equipe dos 
funcionários desta empresa que não medem esforços para nos trazer as informações 
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do dia a dia que ocorrem em nosso pais e mundo deixando-nos   localizados no tempo 
e no espaço, transferindo-nos  conhecimento suficiente para podermos compreender, 
opinar e debater os assuntos de interesse de toda a população, Vereador Elbio Esteve - 
PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; conforme acordo de bancadas não 
teremos hoje o intervalo regimental, grande expediente, de imediato passo a palavra ao 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa e pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, entramos com 
um trabalho praticamente idêntico ao do Vereador De Loreno, tomara Vereador De 
Loreno que sejamos atendidos, que é um tapa buraco no Bairro Sommer, bairro que a 
gente tem residência, passa diariamente naquele bairro, não  que a gente não passe 
em todos os bairros do município, pedimos Vereador De Loreno, até com que chegue 
ao nosso secretario de obras, e que ele não entenda que deva passar a patrola lá 
naquele nosso bairro, porque devido a algumas ruas, não foi feito o tapa buraco, e foi 
passada a patrola e colocado cascalho, então o nosso bairro, acho que posso falar em 
nome do bairro, o bairro quer que fique o buraco, que não passe a patrola, pelo menos 
não tem barro, e muito menos a poeira, então solicito ao vereador que leve isso ao 
nosso secretario de obras, que ele entenda que possa viabilizar, não o meu pedido, 
mas sim o seu que é do governo, e assim teremos uma felicidade com aqueles 
moradores, também não podemos deixar de registrar e agradecer ao prefeito Aylton 
Magalhães, por ter cumprido com a destinação do ônibus solicitado pela primeira dama 
na rua da cidadania, mas enfim esse trabalho nós vínhamos desenvolvendo desde abril, 
solicitando esse ônibus, e também pedindo com que essa destinação desse ônibus 
seria aos grupos de terceira idade, infelizmente agente não faz parte, ou felizmente 
também a gente não faz parte da administração, mas temos a certeza de que temos a 
documentação que comprova que esse ônibus realmente foi pedido por nós, mas enfim, 
quem ganha é a terceira idade, não faço parte dessa administração, sou da oposição, 
quero que fique bem claro, eu não sou de oposição ao prefeito, muito menos ao partido 
do PP, eu sou oposição as formas irregulares com que a administração tem executado 
seu plano de governo e as suas ações, então fica o nosso registro, a terceira idade 
tenho certeza que esta muito feliz, ganhou um ônibus, e também solicito ao prefeito 
Aylton com que torne essa promessa de jornal legal, simplesmente dizer que vai dar o 
óleo diesel para aquele ônibus, para que ele possa andar, não é bem assim, tem que 
passar pela câmara e tenho a certeza que todos os vereadores são favoráveis a essa 
iniciativa do prefeito Aylton de fazer a doação do óleo diesel para com que as pessoas 
da terceira idade tenham menos gastos ainda, inclusive a própria manutenção do 
ônibus, isso requer também um custo, e também sugiro que o município tenha essa 
condição de poder aderir e abraçar todo esse custo desse ônibus para a terceira idade, 
então fica o nosso registro, e o nosso apelo, principalmente aos vereadores do PP, com 
que façam essas sugestões e tornem realidade, pois não Vereador Rudi; Vereador 
Rudinei Brombilla; agradeço pelo aparte, importante também deixar registrado na 
casa, que esse ônibus que foi entregue na ultima sexta-feira, para os grupos da terceira 
idade, é um trabalho conjunto, junto ao governo do estado, conforme vocês têm o 
protocolo, mas também onde a primeira dama  que  sempre esta atuante junto aos 
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grupos de terceira idade, também lutou, batalhou junto a assistente social, então é 
importante registrar que independente, seja o prefeito de partido A ou B, quem ganha é 
a terceira idade, são as pessoas que estarão a partir de hoje, de sexta-feira tendo um 
ônibus a sua disposição, para estar levando essas pessoas as suas reuniões, então só 
para deixar registrado, colega vereador, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; com certeza 
foi de grande relevância a sua contribuição, que realmente a gente sabe que a primeira 
dama do município tem estado presente junto a todos os eventos da terceira idade, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador 
Elbio Esteve; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor Presidente, colegas, nosso 
colega Luiz Leite que esta assumindo hoje, e ao plenário, na verdade a gente entrou 
com alguns requerimentos e algumas moções, uma delas diz respeito a uma agencia 
do correio do povo que tem aqui, que imprime e distribui para toda região, que 
recentemente comemorou cento e quatorze anos, o major Bosco também que entrou 
em Tenente Coronel, entrou em aposentadoria, e a gente também sabe que ele 
desenvolveu grande trabalho importante na nossa comunidade, ele esteve atuando em 
algumas ações comunitárias, e que isso é muito importante, a brigada ela tem um 
cunho social muito importante, não só de fiscalizar, mas também como ela atua nas 
escolas, na educação, isso é muito importante, e dando uma chegada os parabéns para 
a chegada do novo comandante, recentemente terminou, foi retirada a ala da gripe, nós 
terminamos dia 30, foi o ultimo dia que essa ala trabalhou no hospital, porque nós com 
o esforço de todos, junto com a secretaria, junto com o Hospital, junto com as pessoas 
que estiveram a frente, nós conseguimos trabalhar, diminuímos e muito o numero de 
óbitos, e a gente tem que dar os parabéns a todos os que foram empenhados em 
trabalhar nessa epidemia, não devemos lembrar, devemos lembrar, perdão, que 
algumas pessoas, ano que vem deve ter a vacina, mas muita gente pode ainda ser 
acometido da gripe, isso serve para nós de exemplo, Carazinho mais uma vez foi 
nomeado na cidade de Porto Alegre, na secretaria, por ações que nós tomamos na 
frente de muitos outros municípios, isso não esta na imprensa, mas é dito dentro da 
própria secretaria de saúde e isso é muito importante para nós, o apoio foi o hospital, os 
médicos, os funcionários, toda equipe, a prefeitura, então acho que serve de respeito 
para as pessoas que trabalharam, e que foi também o meu reconhecimento por todos 
eles; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei 
Vieira; boa noite presidente, boa noite colegas vereadores, e ao publico que aqui se 
encontra, é curta hoje a minha conversa, eu só queria deixar registrado que eu estive 
semana passada em Porto Alegre, procurei a justiça de desenvolvimento social, onde 
que tinha três projetos, dois do município  e um do Yacamim. Falei com a Nadine, que, 
os projetos, é o RBS criança que manda esse dinheiro, eu pedi para a Nadine que é a 
mulher do Nelson Marchesan, para ela dar uma força em conseguir esses projetos, e 
hoje ela me ligou, que foi contemplado o projeto “criança da cultura”, com vinte e quatro 
mil reais, era isso que eu queria deixar registrado, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita e falada, cumprimentando 
ao Barcarol, o qual tem um grande serviço prestado na viação Ouro e Prata, morando 
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em Porto Alegre, muitas vezes vim com ele, eu cumprimento a todos, e ao nosso 
amigo, Sr. Silveira, eu quero dizer Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
comunidade, que nós tivemos comemorando o dia do vereador, eu, conversando com 
algumas pessoas, eu disse o quão é difícil você exercer um mandato de vereador, 
porque você tem que estar atento as necessidades da sociedade, da comunidade, e ao 
mesmo tempo dentro do poder legislativo, dentro da casa onde nós temos um mandato 
a exercer, nós temos diversas divergências de opiniões, divergências de projeto, 
divergência a qual nós defendemos um governo outros não o defendem, eu acho que 
nós estamos de parabéns, a casa, a Câmara de Vereadores esta de parabéns, porque 
a legislatura passada, nós tínhamos as mesmas divergências, mas nós fugíamos da 
atribuição do vereador, que é o poder de convencimento, porque o colega vereador, ele 
tem que ser convencido de que aquela idéia, de que aquela tese, de que aquele projeto 
que ele esta para implantar na sociedade e na comunidade é o melhor para a 
comunidade, o melhor para o povo, então eu entendo que nós estamos de parabéns, eu 
estava dizendo agora a pouco a Ana, que nesse mandato, eu, realmente eu tenho 
procurado estar bem equilibrado e bem tranqüilo de paz de espírito, pára você 
conquistar as coisas você tem que estar preparado, e não é só uma preparação de 
estudo, de conhecimento, mas espiritualmente, você tem que estar propenso a perdoar 
e ser perdoado, a divergir e ser divergido, para que nós possamos conquistar as coisas 
que a população, que a comunidade quer, nem sempre a minha posição ou a posição 
de um colega vereador de oposição ela é a posição verdadeira, e entra governo e sai 
governo, cada um vai ser o pai da criança, sempre vai acontecer no poder legislativo 
porque ela não é uma coisa fixa, ela é uma coisa variável, onde sai governo entra outro 
governo, onde o governo próximo poderá dar continuidade aos projetos que o governo 
anterior deixou, também quero parabenizar essas jovens, esses jovens que eu 
denomino secretários dos colegas vereadores, também pelo dia do secretario e da 
secretaria, eu entendo que vocês tem um papel fundamental no nosso mandato, vocês 
é que dão a continuidade para que o nosso mandato possa ter o melhor efeito possível, 
porque vocês fazem as indicações, fazem as moções, fazem os requerimentos, 
elaboram os projetos, vocês que dão os encaminhamentos nas comissões, então 
parabéns a vocês, e entendo que esse poder ele é um poder que nós vamos divergir 
muitas vezes aqui na tribuna, de opiniões, de pensamentos, mas isso faz parte do 
mandato do vereador, nem sempre eu questionar um vereador é sinal de que eu não 
gosto dele, é porque eu entendo que a posição que ele esta externando não é a melhor 
posição,  então eu quero deixar aqui um abraço a todos os secretários e secretarias, a 
todos os colegas vereadores pelo dia do vereador, eu acho que hoje nós estamos muito 
maduros, nós estamos muito propensos a fazer um bom trabalho, desde que nós 
continuemos a divergir nessa tribuna, não adianta nós pensarmos que nós somos os 
donos da verdade, ou que nós não podemos discutir tese e opinião, muito obrigado 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, comunidade aqui presente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Eugênio Grandó; Vereador Eugênio Grandó; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, senhores e senhoras 
aqui presentes, entrei com um requerimento de votos de pesar do seu Camacho, que 
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morreu no final de semana aos 102 anos de idade, como membro do PTB, não podia 
me furtar dessa homenagem, ele que foi sempre um getulista, depois um brizolista, ou 
seja, sempre trabalhou ao lado do trabalhismo no Brasil, então uma singela 
homenagem desse trabalhador, inclusive, quando do seu falecimento, de madrugada, 
acompanhei meu pai no atendimento, morreu aos 102 anos, morreu em paz, morreu 
sereno, e morreu com uma vida plena, um bom exemplo que todos os cidadãos de 
Carazinho tem a seguir, entrei também na noite de hoje, com requerimentos para 
melhorias em vários pontos da cidade, mas gostaria de me ater a questão da Santa 
Terezinha, Santa Terezinha por várias administrações, não é privilégio da atual 
administração, é um bairro pouco lembrado, é um bairro lembrado em época de 
campanha, depois que passa a campanha é um bairro que as pessoas não lembram 
muito, não visitam muito, até por ser distante do centro da cidade, ser um bairro isolado, 
então entrei com um pedido simples, por exemplo, uma caixa de coleta do correio, é 
simples gente, mas para o pessoal que mora lá, vir ao centro coletar a sua carta, 
colocar sua correspondência, da trabalho, entrei também com um pedido de um 
telefone publico que não existe telefone publico na região, que se coloque nas 
imediações da escola, que tem ali no bairro Santa Terezinha, porque nem todo mundo 
tem celular, pode-se pensar que tem. Mas não é todo mundo que tem, também entrei 
com vários pedidos de melhorias nas ruas da conceição, e deixo aqui o mesmo pedido 
do Vereador Gilnei Jarré, que transmita ao secretario de obras que  não passe a 
patrola, porque se ele passar a patrola, daqui uns dias não precisa mais ir pescar no 
Pantanal, vai pescar logo ali nos buracos que a patrola vai deixar, então é um pedido 
que eu deixo para que a administração de uma olhadinha num tapa buracos na região 
da Conceição, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Sandra 
Citolin, imprensa escrita e falada, Sr. Silveira, cumprimentando o Senhor Quero 
cumprimentar as demais pessoas que se encontram no nosso plenário, representantes 
do nosso governo municipal que aqui se encontram, varias secretarias, saúde, o nosso 
HCC, demais colegas, servidores da casa, departamento jurídico, assessores, para mim 
é uma satisfação muito grande estar mais uma vez, por pouco tempo, uma sessão, mas 
retornando a essa casa, é uma emoção que nos traz a tentar trazer um pouco da 
parcela de conhecimento, de trabalho e de representatividade da nossa comunidade e 
dos nossos eleitores, eu ouvia atentamente os pronunciamentos anteriores, até 
apresentei dois trabalhos hoje, um trabalho meio coletivo em termos de todos os bairros 
de nossa comunidade, ao nosso Prefeito Aylton Magalhães, administração municipal, e 
apresentei um requerimento ao senado e a câmara federal com relação ao fator 
previdenciário, fator esse que vem achatando os salários dos nossos aposentados, 
vergonhosamente por esse Brasil afora, colocando-os em estado até de miserabilidade 
em alguns casos, devido aos problemas de saúde, família, aluguéis e que hoje o salário 
é incompatível com os seus compromissos, com os seus lares, quero também falar um 
pouquinho sobre esse poder legislativo pelo qual eu estive doze anos aqui dentro, eu só 
tenho boas recordações desse poder legislativo, de toda a nossa equipe de trabalho, de 
todos os colegas e ex-colegas que passaram por aqui, dos jurídicos aos assessores, 
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enfim, é um orgulho muito grande retornar a esta casa e dizer, e eu dizia hoje à tarde 
para o Vereador Eugênio Grandó e demais colegas que estavam ali fora, que o nosso 
poder legislativo é um exemplo para o Brasil, é uma casa enxuta, que não ocupa 
metade do seu orçamento, que sabe muito bem trabalhar os recursos advindo do poder 
executivo, mais que é a rubrica desta casa, que é a sua parcela, e que tem toda a 
autonomia de administrar esses recursos, e sabe administrar muito bem, às vezes 
ouvimos ai fora, questionando quando um vereador ou outro sai em viagens a trabalho 
do poder legislativo, a trabalho da nossa comunidade, posso dizer aos senhores, a 
imprensa aqui presente, o vereador que não se dispõe muitas vezes a fazer uma 
viagem para buscar algumas alternativas para o bem comum da nossa comunidade, 
muitas vezes ele passa despercebido, e que, indo em busca das soluções para o nosso 
município, para as causas maiores da nossa comunidade, da sociedade carazinhense, 
sempre tem que valorizar o trabalho do legislador da nossa Câmara Municipal, 
conversava também com um vereador, colega de uma câmara vizinha de Carazinho, e 
ele dizia para nós, cada vereador tem dezesseis mil reais para gastar em diárias, 
imaginem os senhores, o orçamento de cento e quarenta mil para gastar em diárias 
nessa cidade vizinha já estourou, e ele me dizia, que vão ter que suplementar mais 
verbas, e que acreditava chegar este ano, perto dos duzentos mil reais, e Carazinho, 
dificilmente alcança os valores de cinqüenta, sessenta mil, e quanta coisa se consegue, 
então Senhor Presidente, só para encerrar a minha participação neste grande 
expediente, quero dizer que a comunidade confie neste legislativo, confie nos 
vereadores que aqui estão para representá-la, acreditem no trabalho deles, participem 
mais, venham ao poder legislativo, cobrem dos seus legisladores que eles estão aqui 
para atende-los e para bem representar a nossa comunidade e contribuir para o 
desenvolvimento da nossa Carazinho, meu muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita, falada, publico presente, eu venho 
à tribuna aqui hoje para falar sobre uma indicação que eu fiz nesta noite ao executivo 
para melhorias no bairro Conceição, mas precisamente na rua Senador Salgado Filho, 
eu estive percorrendo diversos bairros da nossa cidade, realmente a gente constatou 
que a cidade toda esta com uma dificuldade grande nas ruas de pavimentação, de 
buracos, mas não foi em oito ou nove meses que abriram todos esses buracos na 
cidade, eu estive conversando com alguns moradores que estavam relatando para a 
gente que vem de anos anteriores, inclusive, da administração passada quando o 
Aylton também foi prefeito, mas o que eu quero dizer para vocês é que a indicação que 
eu fiz hoje, para que se faça uma rotatória na BR 285, esquina com a Senador Salgado 
Filho, isso é uma reivindicação antiga dos moradores do bairro, e devido ao alto fluxo 
de moradores do bairro Santa Terezinha, ali tem muito perigo de acidente, e até 
pessoas que já vieram a morrer, eu também quero comunicar o Luiz Leite, que é um 
prazer estar aqui hoje, que esta assumindo no lugar do Vereador Felipe Sálvia, por 
motivo de doença, e que tu foste muito feliz ao dizer que quando o vereador tem que 
viajar para buscar recursos, o recurso e o retorno vem, eu tenho a satisfação de 
comunicar aqui a imprensa, as pessoas, ao publico presente, que na tarde de quinta-
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feira, colega Vereador Paulino de Moura se fez presente, o colega Vereador De Loreno 
por motivos particulares não pode estar, mas estava aqui na cidade de Carazinho o 
deputado federal José Otavio Germano, e quando nós estivemos lá, eu, o colega  
Alemão, e o De Loreno, em Brasília, no gabinete do deputado federal, ele destinou ao 
município de Carazinho o valor de duzentos mil reais para a infra-estrutura urbana, e na 
quinta-feira agora ele esteve pessoalmente no gabinete, juntamente com o prefeito, 
onde confirmou, este valor, e além do mais, até o final do mês esta sendo empenhado, 
então isto vem reforçar o que você acabou de dizer, colega vereador, se o vereador não 
for a Porto Alegre, não bater nos deputados federais, enfim, não consegue trazer 
dinheiro para Carazinho, então quero deixar registrado aqui meu muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Estevão De Loreno; Vereador 
Estevão De Loreno; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos 
assistem, imprensa escrita e falada, entrei com umas indicações hoje também com 
relação ao Bairro Sommer, porque até me chamou a atenção quando estive lá olhando 
as ruas lá e falando para o pessoal, uma moradora disse: “mas tu não mora aqui,  o que 
tu quer vir nesse bairro? Qual o teu interesse?”, eu disse: não, a gente procura andar 
pela cidade toda e sempre que a gente pode,  a gente faz o pedido, e conversei com o 
prefeito Aylton também no final de semana,  e ele garantiu que eles estão fazendo o 
possível, porque as verbas que ficaram na secretaria de obras, encurtaram esse ano, 
mas não é só Carazinho, Passo Fundo também tem problemas sérios com buracos, 
mas na medida do possível eles vão arrumar, sobre esse ônibus da terceira idade, 
parabenizo o colega Jarré pelo que falou, mas isso mostra que todos juntos podem 
chegar longe, porque em setembro do ano passado, na campanha, eu fui por várias 
vezes junto com  o Aylton, com a primeira dama, junto com os grupos de terceira idade 
e esse ônibus era uma das promessas dele, e com felicidade eles conseguiram junto 
com vocês, e junto com o pessoal que foi atrás buscar, também fiz uma moção para o 
aeroclube de Carazinho que neste final de semana, na semana passada proporcionou 
as crianças o primeiro vôo deles, que eu digo que é uma experiência que ninguém 
esquece, não é Alemão, às vezes parece que vai cair, mas não cai, então é uma 
experiência, que até um rapazinho que participa do projeto Yacamim, que mora lá perto 
de casa, disse: “tio, passei por cima do mercado aqui”, então é uma experiência que 
nunca, eu tenho certeza que daqui vinte anos eles vão lembrar e eu achei muito 
importante, e o aeroclube também foi privilegiado com a verba do deputado Jerônimo, 
hoje de tarde o assessor dele, o Ernani me ligou, ta confirmada averba de trezentos mil 
para o terminal de passageiros, então eu acho que agente deveria deixar os interesses 
de cada um de lado, e na hora que tiver que pegar junto, todo mundo se unir e correr 
atrás, se precisar viajar, ir viajar, porque às vezes demora um pouco mas alguma coisa 
sempre vem para Carazinho, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhores Vereadores, imprensa, 
publico em geral, me surpreendi quando li no jornal um artigo do colega Vereador Felipe 
Sálvia no final de semana, homenageando os vereadores pelo dia do vereador, nem 
sabia que vereador tinha dia, mas eu quero dizer que foram muito bonitas as 
colocações dele, as colocações do Vereador Paulino de Moura e quero dizer que é 
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lógico que  o vereador, aqui, ele foi eleito pela comunidade para representá-los, nos 
mais diversos segmentos, e a população deve estar consciente do trabalho do 
vereador, nós temos aqui pelo menos durante esse ano que eu tenho notado uma 
presença forte do seu Silveira, do seu Irineu, da professora Imelda, que mesmo não 
sendo vereadores, são fiscais da sociedade, estão indicando sugestões a quem esta 
aqui representando esta sociedade, então eles também fazem a vez do vereador, e a 
gente agradece, e quero dizer a vocês que cada vez que agente olha alguém na platéia, 
a gente lembra de tudo aquilo que vocês representam e do valor que vocês deram e 
que depositaram confiança a nós todos aqui, e pode ter certeza, que todos os 
vereadores, quando chegam nessa tribuna alguns com desempenho melhor, outros 
com desempenho mais fraco, mas podem ter certeza que o trabalho de vereador, todos 
estão imbuídos de fazer, com a ajuda de vocês, em relação aos trabalhos que nós 
encaminhamos hoje, eu quero fazer uma referencia forte ao requerimento que via a 
assembléia legislativa, aos lideres de bancada da assembléia, ao presidente do 
sindicato dos técnicos científicos do estado, SINTERGS, e a direção do SINTERGS de 
Carazinho, na ultima semana eles estiveram reunidos aqui na Câmara de Vereadores, 
num momento de reunião a qual eu participei, e a partir de hoje, no dia cinco, eles 
deflagraram um movimento reivindicatório de reconhecimento profissional, 
reconhecimento salarial, reconhecimento pelo valor das suas atividades, então estão 
incluídos os técnicos, médicos do estado, enfermeiros, agrônomos, técnicos agrícolas, 
enfim, veterinários, e, por incrível que pareça, nessa reunião aguerridamente estavam 
presentes, os técnicos científicos aposentados, um, me parece, que não é aposentado, 
seu Hartmann, ou todos eram aposentados? Todos né? Não gente, pelo amor de Deus, 
a categoria numa forma de dialogo inclusive eles virão aqui, irão apresentar as suas 
reivindicações, mas o seu movimento é representado por um megafone e uma pomba 
branca, dizendo que eles estão abertos ao dialogo, então nós pensamos assim, quando 
se têm aposentados, técnicos ali, aguerridos, lutando pelo seu espaço, pelo espaço da 
categoria, a nível estadual, é porque realmente eles merecem, então hoje, esta sendo 
deflagrado em todo os meios de comunicação, jornais, rádios, televisão, esses anseios 
da categoria que há tempos não vem sendo atendidos, também me reporto ao 
requerimento que esta em votação uma lei da câmara, nº 161/2008, que institui o fundo 
nacional do idoso, muito importante porque através de ações desse fundo, como todos 
os conselhos, alguns já criam e regulamenta os fundos, outros não, precisam ser 
criados, a do idoso, embora tenham conselhos municipais dos idosos, o fundo não esta 
criado, e vai ser regulamentado pela lei, mas a criação da lei de fundo ao idoso ela é 
muito importante, porque ela é captadora de recursos financeiros, que muitas vezes 
estão perdidos no próprio contexto judiciário e da comunidade, e que podem ser 
captados em prol de serviços prestados ao idoso, para complementar, fiz também uma 
moção à assistência social do município pelas programações desenvolvidas na semana 
do idoso, estive presente em vários momentos dessa programação, e a gente percebe 
que foi feito assim com atenção, com carinho, dentro das possibilidades, mas com 
muito envolvimento e comprometimento ao idoso, então o idoso esta  com qualidade de 
vida, vida longa, como seu Camachinho, que bom se todos nós quando chegarmos dos 
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sessenta para cima, conseguirmos fechar os olhos serenamente, como disse o colega 
Eugenio, mas para isso nós precisamos ter uma qualidade melhor na velhice, e a 
qualidade melhor na velhice ela se resume numa só palavra, respeito, acho que tudo 
que for feito, qualquer atitude, qualquer ação, ela se resume numa atitude de respeito 
ao idoso, e por ai vai, como ultima solicitação, fiz um requerimento à mesa diretora, já 
tinha feito esse requerimento ao jurídico, até para uma orientação, para que a Câmara 
de Vereadores de Carazinho crie uma comissão parlamentar em favor da saúde de 
Carazinho, desde que assumi, faço parte da comissão de saúde, a área que eu domino 
é a área da educação, mas toda semana eu tenho buscado conhecimento, fiscalização, 
e conversar com órgãos da saúde do município, postos, a secretaria de saúde, 
hospitais, clinicas, corpo clinico, não só de saúde publica, não só médicos 
credenciados, mas nós temos realmente que enfrentar a questão da saúde do 
município, eu não vou questionar se é de um governo, de outro governo, isso não 
interessa e a população não quer saber disso, a população quer, resolutibilidade, quer 
que se resolvam os problemas de saúde do município, e nós temos, todos os 
vereadores, em momentos diferentes, solicitado apoio dos nossos deputados, solicitado 
incremento financeiro dos nossos secretários, encaminhado projetos para melhorar a 
saúde, fiscalizado a saúde do município, respondido e comparecido a audiências na 
justiça em função do CMPP, mas cada um faz o que esta presente no seu quadrado e 
empurra com a barriga, esta na hora de dizer chega, a questão da saúde no município 
de Carazinho entendo que deva ser prioridade nossa, e sinceramente, de todos os 
vereadores, então eu acredito que nós temos que criar uma frente sim, uma frente 
parlamentar  para verificar o que esta acontecendo com a saúde, junto com a comissão 
de saúde do município, por quê? Porque esse é o nosso trabalho e entendo que assim 
vamos somar forças, junto a entidades, junto a instituições, junto a organizações, tentar 
achar soluções para nós, culpado eu acho que é a justiça que tem que dizer quem são 
os culpados, para nós, é a sociedade que interessa e nós temos que buscar essas 
soluções, essa resolução, aproveito e quero dizer aos colegas Vereador Rudinei 
Brombilla e Vereador De Loreno, ao colega Rudi, que, realmente as nossas indicações 
se a secretaria de obras atender trinta por cento do que é indicado pela câmara, fora o 
que eles recebem de fora, mas se a secretaria de obras atender trinta por cento das 
indicações dos vereadores, a cidade vai estar bem melhor sem muita despesa, porque 
de repente tu faz num momento, é um buraquinho, deixa para daqui a dois meses é um 
buracão, precisa mais material, então eu acho que é uma questão de planejamento, 
também, então assim pessoal, nós queremos conclamar as pessoas que estão aqui,  a 
imprensa, para que estabeleçam junto conosco, um amplo debate quanto à frente 
parlamentar da saúde, ou para a saúde do município, e dizer que aqui nesta câmara 
existem sim pessoas que lutam pelos direitos de todos os cidadãos Carazinhenses; 
Presidente Vereador Leandro Adams; gostaríamos de fazer alguns registros, temos 
no plenário a professora Ivete Marne, queremos agradecer pelo excelente serviço que 
vem fazendo junto ao abrigo professora Odila e que no dia de hoje tornou a sua filha 
conhecida em toda mídia do estado do Rio Grande do Sul, também queremos 
agradecer a presença da Bruna Pedroso, que vai defender o município de Carazinho 
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em outro estado, e dizer para a Bruna que depois de umas cinco ou seis vezes que 
você continuar vencendo, esta casa com certeza vai estar aprovando para você 
defender o município de Carazinho, quem sabe em Paris, sucesso para você nessa tua 
caminhada, também queremos registrar a presença do companheiro Barcarol,  
companheira Imelda, companheiro Leandro Adams Junior, e cumprimentando seu 
Silveira, cumprimento as demais pessoas que nos acompanham na noite de hoje, 
ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação; Vereador Luiz Leite; 
questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão 
de ordem Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; gostaria de pedir a votação em 
bloco dos requerimentos e moções; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem; 
Vereador Luiz Leite: e projetos também se os nobres colegas concordarem; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; eu gostaria que a moção do Vereador Erlei Vieira fosse 
votado em destaque e dizer a vossa excelência que por mais paciência que a gente 
possa ter, que por mais compreensão que agente possa ter, eu acho que não da mais 
para nós fazermos isso, o que a vereadora e colega Sandra fez, ela falou mais de doze 
minutos, o regimento é cinco minutos, então assim, não é para queimar a Sandra, não é 
para sacanear ela nada, então todos nós vamos fazer a mesma coisa, porque agora 
nós vamos votar as moções e os requerimentos, nós podemos discutir eles, agora, 
nesse momento por mais cinco minutos, então é só isso que eu peço, e não entenda 
como uma critica a ela, nós vamos se acertando, mas daí não dá para ter paciência, daí 
é desigual; Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador, para o presidente, 
obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Paulino de Moura, 
considere isso, inicio de mandato vamos trabalhar unidos, como diz o Vereador Luiz 
Leite, vamos olhar para aquele santinho lá em cima que tem um ser superior a nós, um 
aparte Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Paulino de 
Moura eu agradeço, mas como eu observei que todos os vereadores foram ali e falaram 
dos seus trabalhos encaminhados hoje, eu segui a linha de todos, se realmente passei 
do tempo eu sou uma mulher que fala bastante, então eu recebo a repreensão, e até 
concordo com ela; Vereador Luiz Leite; senhor presidente, só para ilustrar suas 
palavras sobre o crucifixo, foi no mandato desta pessoa, no ano passado, para acalmar 
os ânimos de plenário, dar mais serenidade aos trabalhos da casa; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do Vereador Luiz Leite 
emendado com o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura, para votação dos 
requerimentos e moções em bloco, com exceção, em separado a moção do Vereador 
Erlei Vieira, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, requerimentos, convido à senhora secretaria 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 
02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 06 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 08 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 11 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 12 Vereador 
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Luiz Leite – PDT; nº 13 Vereadora Sandra Citolin - PMDB;  Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovados por todos, senhora secretaria proceda à 
leitura do numero e autor das moções, com exceção a moção destaque do Vereador 
Erlei Vieira; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de 
Moura - PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Gilnei Jarré - 
PSDB; nº 04 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 05 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; nº 
06 Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 07 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 08 
Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 09 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 10 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 11 Vereador Leandro Adams – PT; nº 12 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 14 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 15 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 16 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 17 Vereador Estevão De Loreno - PP; nº 19 Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; nº 20 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 21 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as 
moções, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, eu vou me ater a uma moção que fiz ao presidente da 
ASCAMAJA pelo dia do vereador, e eu deixei para falar agora, porque eu entendo que 
o vereador, pessoa vereador, foi desrespeitada pelo congresso nacional,  pela câmara 
dos deputados federais, ao qual fizeram pessoas, seres humanos viajar, tirara 
empréstimo em banco, buscar recurso com os amigos, para irem aBrasilia, e lá votar 
uma lei que não tem efeito, juridicamente essa lei ela esta sem o efeito dela, então por 
isso que eu entendo que o vereador precisa realmente ser respeitado, o vereador é o 
pára-choque da sociedade com a prefeitura, com a câmara dos deputados federais, 
com o governo estadual, federal, então eu acho que foi um desrespeito, tomara que 
juridicamente consigam reverter, mas é quase que impossível, porque, porque os 
senadores, os deputados, eles não votaram com a lei, eles votaram, vamos dizer, para 
tentar buscar cabos eleitorais para suas campanhas, então eu não concordo, eu acho 
que foi um desrespeito, tenho pedido muito para que esses vereadores consigam 
juridicamente os seus mandatos, porque a forma que a câmara e o senado votou, não é 
o correto, sim Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; me concede um aparte 
vereador, até para colaborar com a sua explanação, o congresso nacional já vem 
enfrentando problemas desde oitenta e algumas coisas, oitenta e dois, oitenta e três, 
onde várias emendas já sofreram a nossa constituição federal, que não é a questão de 
uma lei somente feita, a questão é de uma emenda constitucional, então ela é 
constitucional, no parecer do presidente do TSE, pessoal, dele, é que ele questiona a 
constitucionalidade dessa lei, o que acontece, essa lei hoje, através de uma ADIM, esta 
suspensa, até que o supremo tribunal federal discuta a matéria e vote se ela é 
constitucional ou não no entendimento dos ministros, então só para esclarecer, é uma 
questão de respeitabilidade dos poderes, onde o TSE esta deixando de respeitar as 
casas que fazem as leis nesse Brasil, não é uma questão, porque eu sou um dos 
primeiros suplentes, não é isso, não entrei com mandato de segurança, não vou entrar, 
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a não ser que essa lei seja consolidada, que seja respeitada pelo supremo tribunal 
federal, daí sim, caso contrário, vou ficar no meu canto, não fui a Brasília, não tive 
despesa nenhuma nessa questão, e vou respeitar o que a lei maior decidir, para 
esclarecer; Vereador Paulino de Moura; obrigado vereador, mas infelizmente eu tenho 
que concordar com a forma que o senado e a câmara dos deputados conduziram essa 
matéria, na verdade, eles fizeram pessoas saírem dos seus estados, seus municípios, 
para tentar buscar a confirmação, e a lei tem o principio da anterioridade, infelizmente 
hoje, ela não tem o principio da anterioridade, então é essa aminha revolta, mas torço 
mesmo para que na parte jurídica nós consigamos que os vereadores possam assumir, 
porque eu sou favorável aos vereadores assumirem, mas eu estou com uma revolta tão 
grande porque eu acho que foi uma injustiça tão grande com os vereadores em todo o 
país, que eu tenho que fazer esse desabafo, também quero, para encerrar, falar de uma 
moção que fiz a um vereador, hoje presidente do PMDB, que muito sofreu nessa casa, 
também por falta de experiência, também por falta de fazer aquele jogo de cintura, que 
é o Vereador Déio, hoje presidente do PMDB, eu torço muito pelo Déio, demonstrei isso 
aqui nesta casa, quando teve algumas situações, eu quero torcer para que ele consiga 
levar as fileiras do PMDB a um bom entendimento, a um bom conhecimento, tendo 
também o Marcio como deputado, então eu acho que o PMDB teve outros pré-
candidatos, que fizeram uma composição com o Déio, mas eu entendo que hoje o 
PMDB esta nas mãos de uma pessoa simples, humilde e sincera e peço e rogo que ele 
possa fazer um bom trabalho a frente do PMDB, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime das moções; Senhora Secretária proceda a leitura do numero e 
autor da moção em separado; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moção nº 18 
Vereador Erlei Vieira –PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão a moção, não havendo vereador, Vereador Rudinei Brombilla; Vereador 
Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, não poderia deixar de 
vir hoje aqui na tribuna para comentar, defender, porque que eu vou votar contrario a 
essa moção do colega Vereador Erlei Vieira, de repudio ao prefeito Aylton, e também 
explicar aos colegas vereadores, a moção que o colega vereador esta fazendo é uma 
moção de repudio onde ele justifica que foi feito o cancelamento de um convenio com a 
clinica central de Lajeado, e a fazenda São Francisco em Lajeado, então quero deixar 
bem claro que no dia 10 de março de 2009, o secretario municipal da saúde 
encaminhou um oficio ao senhor prefeito, onde ele diz que solicita, que foi fornecido 
pela funcionaria de licitações, Srª. Marisa, o credenciamento das clinicas, então, foi 
vencido em 2003, então não foi feito o cancelamento do convenio com as clinicas no 
estado do Rio Grande do Sul, foi feito um credenciamento, onde saiu o edital de 
publicação, esta todo aqui para depois se os colegas vereadores quiserem olhar, tenho 
cópia, posso passar para todos gabinetes, então a gente tem que vir aqui esclarecer 
para as pessoas que o que a administração esta fazendo e fez foi um credenciamento 
de todas as clinicas, onde, além do edital que foi publicado estiveram trinta dias para 
fazer esse credenciamento, porque desse credenciamento? Como ele esta 
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desatualizado, a ultima vez que foi feito foi no ano de 2003 o município fez esse 
credenciamento para reduzir custos, que a gente sabe hoje, que para internar uma 
pessoa, um dependente químico o município tem um custo de mil a dois mil reais, então 
com esse credenciamento junto a essas clinicas, o município quer reduzir custos, e 
também atualizar porque teve novas clinicas que depois de 2003 surgiram, então aqui, 
tem o credenciamento 001/09, que é contratação de clinica para internação compulsória 
de atendimento de pessoas toxiconomicas, e o credenciamento 002/09 que é o 
credenciamento de atendimento em regime terapêutico, então quero deixar bem claro, 
pedir os votos dos vereadores, que essa moção de repudio não confere, não foi feito 
nenhum cancelamento de convenio e sim apenas credenciamento, até quero dizer ao 
colega Vereador Erlei Vieira, que em vez de fazer uma moção de repudio, faça uma 
moção de felicitação ao prefeito Aylton Magalhães que hoje esta fazendo um ano da 
vitória no dia 05 de outubro de 2008; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador 
Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, e ao 
publico que aqui se encontra, em 2006 Vereador Rudinei Brombilla, foi onde a 
promotoria publica fez um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o município, 
então não é desde lá, lá que começaram os convênios, eu queria te dizer assim, 
quando o time esta bem não se troca, eu te trago aqui,  a clinica central é mil e 
trezentos reais, onde que essas outras clinicas, aqui na clinica em Passo Fundo, para 
recuperar é doze mil por mês, eu te trago aqui duzentas pessoas que foram para a 
clinica central e para a fazenda São Francisco, que estão em recuperação fazendo dez, 
nove anos de idade, então não adianta você vir discutir comigo isso aqui, porque isso 
aqui eu entendo, então assim, eu queria pedir para os senhores  vereadores que me 
acompanhassem nisso aqui, para continuar esse convenio com essa clinica e com essa 
fazenda, se entrar outra tudo bem, mas essas duas aqui, uma é a melhor clinica da 
América Latina, em termos de recuperação esta cheio; Vereador Rudinei Brombilla; 
eu não estou discutindo sobre as clinicas, eu sei que você entende melhor sobre o 
assunto, o que estou discutindo é sobre a moção de repudio, inclusive quando abriu a 
licitação esta clinica central e a fazenda, essa outra de Lajeado, São Francisco, também 
foram convidados para vir fazer o credenciamento, agora não sei qual o motivo que  
elas não vieram, então é publico isso, é simples, é eles virem para Carazinho, trazer a 
documentação, atualizar e fazer o recadastramento, eles não estão fora de fazer essa 
atualização, é isso que tem que explicar, entendeu; Vereador Erlei Vieira; eu estou 
dizendo assim vereador; Vereador Rudinei Brombilla; eles não estão sendo excluídos 
desse recadastramento que esta sendo feito; Vereador Erlei Vieira; o que eu tenho 
para te dizer, é uma epidemia, esta matando muita gente, muita família sofrendo, isso é 
um pedido das famílias, então, isso tinha que ser uma preocupação de vocês, se faltava 
dois meses para renovar o convenio, já tinha que estar indo atrás, não deixar para a 
ultima hora, quer falar alguma coisa? Mas depois se quiser conversar comigo, nós 
conversamos, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Luiz 
Leite; Vereador Luiz Leite; agora eu acho que foi por idade, obrigado, até para tentar 
mediar essa situação, Vereador Erlei Vieira, Vereador Rudinei Brombilla, eu gostaria, 
também trabalhei um pouco da minha vida nesta área, Vereador Erlei Vieira, e sei que é 
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uma área assim que dignifica muito o ser humano, e o ser humano cresce muito 
trabalhando em diversas áreas, mas essa com respeito aos dependentes químicos, é 
uma área que precisamos mesmo, clinicas, pessoas envolvidas com isso, porque o 
problema esta ai, é notório, e os nossos adolescentes, nossos jovens, muitos deles se 
desvirtuando daquela educação familiar, das escolas, dos professores, e muitas vezes 
ingressando por um lado da vida que não lhes traz nada de crescimento, muito pelo 
contrário, quando se afunda demais nessa vida, o seu tempo, sua estimativa de vida 
encurta para menos da metade, então a gente tem conhecimento dessas causas, eu 
gostaria de pedir ao Vereador Erlei Vieira, se quiseres me ouvir Vereador Erlei Vieira, 
gostaria de pedir para que tente, já que o Rudi, como líder do governo, esta abrindo 
uma possibilidade do credenciamento, que você de repente, momentaneamente retira o 
teu requerimento e negocia isso, pega a palavra do Rudi, como líder do governo, que 
tem que ter o respeito do nosso prefeito municipal, e a consideração, e não vamos 
passar pelo constrangimento, com a comunidade, com a sociedade, de termos que 
discutir uma moção de repudio para o nosso chefe do executivo municipal, claro que se 
não houver outras alternativas, concordo contigo plenamente, porque isso muitas vezes 
nos deixa revoltado mesmo, quando a comunidade espera dos legisladores um 
posicionamento definido de atuação em diversas áreas e muitas vezes somos 
bloqueados por um sistema que muitas vezes nos compromete, então eu gostaria de 
pedir ao Erlei, que momentaneamente, se tu quiseres, conversa com o Rudi, ele vai se 
prontificar a intermediar isso ai, de repente se resolve as coisas de uma maneira 
diferente e mais democrática, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura, pois não, Vereador Erlei Vieira; Vereador Erlei Vieira; 
atendendo, eu queria retirar; Presidente Vereador Leandro Adams; portanto fica 
prejudicado, Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; só me dá um aparte aqui, 
eu quero me comprometer com o Vereador Erlei Vieira, o meu empenho junto a 
administração municipal, porque isso ai foi feito um edital, foi feito licitação, eu não sei a 
parte legal se pode ou não, porque já passou o prazo de trinta dias, então assim, se 
tiver a parte legal  e ter como essa clinica vir a Carazinho fazer o cadastramento,  tem a 
minha palavra tem o meu apoio, agora, se não tiver a parte legal, devido a parte 
jurídica, eu não posso me comprometer com uma coisa que não é legal, então só para 
deixar registrado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Luiz Leite; 
Vereador Luiz Leite; só uma questão de agradecimento ao Erlei, por acatar esse 
posicionamento, porque eu acho que ainda é a melhor maneira, de antes se discutir 
amplamente os assuntos, debater, para depois tomar umas posições mais fortes, até 
mais radicais no caso necessário, e eu acho que o departamento jurídico da casa 
Vereador Eugênio Grandó também, jurídico da prefeitura municipal na legislação 
passada, por muitos anos, acho que não vai haver problema nenhum e vocês conseguir 
entrar num entendimento, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
considerando a retirada do autor, fica prejudicado, mas a tribuna é sua Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, você tem um pouco de experiência e o Luiz Gervasio Leite, tem essa 
experiência, seria a mesma proposição minha, para que o Vereador Erlei Vieira 
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retirassse a moção de repudio, e fizesse uma indicação, fizessse uma indicação ao 
senhor prefeito municipal, para que convide a clinica e afazendo para fazer parte do 
convenio para assinar na prefeitura, então, esta de parabéns e ai que eu digo que eu 
acho que as pessoas que tem um poder de um pouco mais de experiência, um poder 
um pouquinho mais de conhecimento, pode trazer a harmonia para a casa, para nós, 
então esta de parabéns, eu sei que ela se tornou sem efeito, mas eu queria deixar 
registrada a minha posição também, faria esse mesmo pedido ao Vereador Erlei Vieira, 
e nós, que nos consideramos base do governo, nós temos que fazer a nossa parte, não 
é meu papel e sim do Vereador Rudi como líder do governo, fazer essa introdução, 
esse meio de campo, você precisa fazer, agora nós estamos aqui buscando uma 
reivindicação de um colega  que trabalha com isso, a vida inteira fez isso, também 
quero dar um conselho para o Erlei, eu fui Papai Noel por vinte e seis anos, sério, é um 
conselho sério, por vinte e seis anos, pelo momento onde eu discordei de alguma coisa 
de governo, eu perdi essa possibilidade, e o que eu fiz, eu fui buscar outras alternativas, 
tu tens um futuro brilhante como legislador, tu não parara só como vereador, escreva o 
que estou te dizendo, pelo trabalho humano que tu faz, então procura não misturar a 
razão com o ódio, porque ódio é verdadeiro, estou dizendo, hoje a gente esta contra, 
amanhã  a gente vai estar a favor, então procura ver o que o Vereador Paulino de 
Moura te traz para te enfogueirar, vê o que o outro traz e recicla isso e fuja, fuja porque 
eu tive que fugir, e eu era doente pelo personagem, é diferente de você que faz um 
trabalho social muito forte, estou falando como o meu coração, então procura não 
misturar a razão com o ódio, porque você tem um grande futuro nessa câmara, podem 
os outros pensar que é diferente o que estou dizendo, mas estou falando a verdade, 
mas se você entrar na baila que eu entrei, infelizmente não tem nenhuma situação de 
progressão, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; quero registrar a 
grandeza do Vereador Erlei Vieira em retirar essa moção, e dizer ao líder do governo 
que seria muito importante o prefeito saber que esses dependentes químicos, eles são 
de Carazinho, ele é o prefeito de Carazinho, e nós não podemos passar a culpa para 
burocracia, nós temos que assumir essas famílias que estão passando esses 
problemas, e tenho certeza que o Vereador Rudi vai fazer o possível para que isso o 
mais breve possível; Vereador Eugênio Grandó; senhor presidente, gostaria de deixar 
um pedido verbal, o Vereador Rudi sabe do apreço que tenho a pessoa dele, inclusive 
quando concedo entrevistas, sempre procuro enaltecer o bom trabalho que ele vem 
fazendo, mas queria deixar um pedido, as situações constrangedoras como essa não 
voltem a acontecer,  que o Vereador Rudi era sabedor, eram seis horas da tarde, cinco 
e meia, da existência dessa moção, toda essa documentação que foi apresentada 
agora na sessão poderia ter sido apresentada anteriormente, nós poderíamos ter 
evitado todo esse constrangimento, todo esse desgaste, a gente pode pensar aqui, 
quando estamos debatendo, que a gente esta desgastando um ao outro, não, nós 
estamos desgastando o poder, eu acho que isso é importante de ser pensado, e 
conversando a gente chega longe, então deixo um pedido para o Vereador Rudi; 
Vereador Rudinei Brombilla; da mesma forma, meu apreço pela vossa senhoria é o 
mesmo, só para deixar aqui registrado que essa documentação que chegou aqui já 
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tinha começado a sessão, o meu assessor teve que ir atrás dessa documentação então 
não tinha essa documentação em mãos, antes de iniciar a sessão, tanto que o meu 
assessor, depois que iniciou a sessão, nós já estávamos nas indicações, chegou essa 
documentação, mas quero deixar registrado aqui que outros fatos que vierem a 
acontecer, vamos dialogar sim, para não passar por esse episódio; Presidente 
Vereador Leandro Adams; projetos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura 
do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da Comissão de Justiça 
e Finanças; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 131/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação emergencial de servidores para 
trabalharem no Abrigo Profª. Odila. O presente projeto de lei é constitucional, conforme 
pareceres do IGAM e do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria. Projeto de Lei nº 132/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
abertura de crédito suplementar no orçamento do CAPSEM. O presente projeto de lei é 
constitucional, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, 
exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de Lei nº 133/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Altera redação do inciso IX, Art. 4°, da Lei Municipal n° 
6.608/07, que Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal da Cidade de Carazinho e 
o Fundo Municipal de Habitação. O presente projeto de lei é constitucional, conforme 
parecer do IGAM, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. 
Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria. Projeto de Lei nº 134/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio para cedência de professores para a SOMAIC, nos termos das Leis 
Municipais n° 4.494/93 e 5.708/02. O presente projeto de lei com emenda modificativa é 
constitucional, conforme parecer do Jurídico da Casa, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria. Emenda modificativa ao projeto de lei nº 134/2009 que autoriza o poder 
executivo a firmar convenio para cedência de professores para a SOMAIC. Art. 1º - fica 
alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei nº 134/2009 e da clausula segunda do 
termo de cedência anexada ao projeto que passarão a viger com a seguinte redação. 
Art. 1º - fica autorizado o poder executivo a ceder para o Centro de Educação infantil 
Sociedade Metodista de amparo a infância carazinhense – CEI – SOMAIC – até o dia 
31/12/2009, seis professores com regime de trabalho de vinte horas semanais, nos 
termos da lei municipal 4.494/93 e da minuta que é parte integrante dessa lei. Art. 2º - 
clausula 2ª – o município de Carazinho cederá seis professores de educação infantil do 
quadro do magistério municipal até o dia 31/12/2009, no interesse de ambas as partes e 
em contrapartida receberá atendimento para dez crianças em meio turno, ou cinco em 
turno integral. Projeto de Lei nº 135/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009 da Câmara Municipal de 
Vereadores. O presente projeto de lei é constitucional, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria. Projeto de Lei nº 138/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O presente projeto 
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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 a emenda modificativa no projeto 134, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, estão em 
discussão os pareceres da Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime do parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura dos 
pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social dos projetos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social. 
Projeto de Lei nº 131/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a contratação 
emergencial de servidores para trabalharem no Abrigo Profª. Odila. O presente projeto 
de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 132/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a abertura de Crédito Suplementar no 
Orçamento do CAPSEM. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 133/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera 
redação do inciso IX, Art. 4°, da Lei Municipal n° 6.668/07, que Dispõe sobre a Criação 
do Conselho Municipal da Cidade de Carazinho e o Fundo Municipal de Habitação. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei 
nº 134/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar convênio para cedência de professores para a SOMAIC, nos termos das Leis 
Municipais n° 4.494/93 e 5.708/02. Tendo em vista a relevância do projeto, por atender 
as exigências do ECA, bem como a grande demanda excedente existente no município, 
o presente projeto de lei com emenda modificativa encontra-se apto a ser incluído na 
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 135/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009 da Câmara Municipal de 
Vereadores. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia. 
Projeto de Lei nº 138/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de 
Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na Ordem do Dia; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão os pareceres da Comissão de Ordem Econômica e Social 
dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação 
unânime, esta em discussão os projetos com os pareceres e emenda já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime de todos 
os projetos, Vereador Luiz Leite; Vereador Luiz Leite; questão de ordem Senhor 
Presidente, só queria deixar uma solicitação para vossa senhoria, como presidente 
desse poder legislativo, eu verificando aqui a galeria dos presidentes, inventaram um 
novo sobrenome para mim que eu não tenho, então eu gostaria que o senhor 
mandasse arrumar ali o Siqueira e colocar Silveira; Presidente Vereador Leandro 
Adams; correto, vamos providenciar vereador; Vereador Luiz Leite; eu não tinha 
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percebido ainda, agora eu olhando, e eu não sou Siqueira, eu sou Silveira, muito 
obrigado Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; será corrigido, 
quero lembrar os colegas vereadores que a próxima segunda-feira é feriado, então em 
comum acordo com as bancadas nossa reunião será na terça-feira no mesmo horário, 
terça-feira depois do feriado, 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 13 de outubro de 2009 às 18: 45 horas.  
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