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Ata da Reunião Ordinária do dia 23 de novembro de 2009.............Ata 53 
 

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 23 de novembro de 2009, convido o Vereador Estevão 
De Loreno para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem 
em pé; (leitura da Bíblia);  convido a Senhora Secretária Vereadora Sandra Citolin para 
fazer a leitura da convocação do Suplente; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Ao 
Senhor Marcos Soares, suplente de vereador do PTB. Convoco Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara municipal de vereadores no dia 23 de novembro de 2009 tendo em 
vista pedido de licença do Vereador Eugênio Grandó, por motivos particulares, 
conforme dispõe regimento interno, artigo 11, inciso I alínea b desta casa. 
Atenciosamente Vereador Leandro Adams – Presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; coloco em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 09 de 
novembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 09 de 
novembro de 2009,  não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos os presentes, esta em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 
16 de novembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 16 de 
novembro de 2009,  não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos os presentes, convido a Senhora Secretária para proceder à leitura 
do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 
23 de Novembro de 2009. Telegrama do Ministério da Educação informando a liberação 
de recurso financeiro no valor de R$ 27.848,62. Convite do COREDE, para participar do 
Fórum de Infra-estrutura e Logística, a ser realizado dia 25 de novembro. Convite da 
ULBRA – Campus Carazinho, para participar da Semana Acadêmica dos Cursos 
Superiores Tecnológicos e do Curso de Administração “Panorama Empresarial: Desafio 
e Perspectivas”, a se realizar dia 23 de novembro. Of. 1218/09 do Conselho Tutelar da 
Criança e Adolescente, informando que a partir da data de 18/11, a coordenadora do 
Conselho Tutelar será a Senhora Sandra Regina Loss Carneiro. Of. do Ministério 
Público, informando sobre a Audiência Pública a ser realizada dia 23 de novembro. 
Relatório do Ministério Público sobre o Inquérito Civil 141/07. Convite da EEM Veiga 
Cabral, para a solenidade de Conclusão da 8° série que se realizará dia 05 de 
dezembro. Of. 2954/09 da Câmara dos Deputados, em resposta a OD 3.042/09. Of. 
210/09 do Gabinete do Deputado Federal Darcísio Perondi, em resposta a OD 
2.669/09. Of. 229/09 da Eletrocar, em resposta a OD 3.393/09. Of. 267/09 do Executivo 
Municipal, em resposta a OP 223/09. Of. 268/09 do Executivo Municipal, em resposta a 
OP 224/09. Of. do Senado federal, em resposta a OD 2.815/09. Emenda n° 07 à LDO 
de autoria dos Vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó. Projeto de Lei n° 165/09 de 
Autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Município a prestar serviço de 
terraplanagem e nivelamento de terreno à empresa Alexandre Augusto Graeff – ME. 
Projeto de Lei n° 166/09 de Autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Município 
de Carazinho a firmar convênio com a ULBRA Carazinho, através do Instituto de 
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Consultoria e Desenvolvimento – ICCONE. Projeto de Lei n° 167/09 de Autoria do 
Executivo Municipal, o qual altera e amplia meta das Leis Municipais n° 6.256/06 PPA 
2006/2009 e 6.859 - LDO 2009. Projeto de Lei n° 168/09 de Autoria do Executivo 
Municipal, o qual autoriza a abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do 
CAPSEM. Projeto de Lei n° 169/09 de Autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza a 
Concessão de uso de quatro poços artesianos à empresa Nestlé Sul Alimentos e 
Bebidas Ltda. e revoga Lei Municipal n° 6.749/08. Projeto de Lei n° 170/09 de Autoria 
do Executivo Municipal, o qual Dispõe sobre compensação de crédito tributário do 
Município com crédito de fornecedores, prestadores de serviço e executantes de obras. 
Projeto de Lei n° 171/09 de Autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza concessão 
de auxílio financeiro à Fundação Cultural de Carazinho – FUCCAR, abertura de Crédito 
Suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo, 
no valor de R$ 2.000,00. Projeto de Lei n° 172/09 de Autoria do Executivo Municipal, o 
qual autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009; Presidente 
Vereador Leandro Adams; a partir de agora ouviremos atentamente a leitura das 
indicações, requerimentos e moções pela Senhora Secretária; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; indicações: 2768/1453/09, Solicitando que seja colocado um redutor de 
velocidade (quebra-mola)na descida da rua Bernardo Paz, pois é intenso o fluxo de 
veículos na referida rua e as crianças e pedestres ficam a mercê de motoristas 
irresponsáveis, colocando sua vida em risco, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
2769/1454/09, Solicita ao Executivo Municipal com URGÊNCIA que determine ao setor 
competente a alteração do lugar da rótula localizada no cruzamento da Rua Pedro 
Vargas com a Avenida Pátria no Bairro Centro e construção de lombadas (quebra-
molas), na referida avenida. Pois, o trânsito é intenso devido aos desvios em ruas 
transversais e em alta velocidade os veículos, colocam em risco a segurança dos 
motoristas, pedestres, principalmente dos estudantes e idosos que transitam pelo local, 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2770/1455/09, Reiterando ao Executivo Municipal e 
ao Conselho Municipal de Trânsito, que determine ao setor competente com urgência, a 
colocação de uma barra de ferro em ambos os lados da Avenida Flores da Cunha no 
estacionamento destinado para motos, frente à Academia do SESC. Tendo em vista, a 
colocação desta barra para a colocação de cadeados, visando uma maior segurança e 
evitando novos furtos de motos nesta região, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
2771/1456/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo 
DETERMINE ao setor responsável, seja providenciada a recolocação da lixeira 
localizada na AVENIDA FLORES DA CUNHA, em frente ao HOTEL PLAZA-SUL, no 
bairro Borghetti, pois o hotel recebe hospedes de outras cidades e na chegada se 
deparam com sacos depositados no passeio público o que sem dúvida alguma causa 
uma péssima impressão aos visitantes, pois somente o suporte pra a lixeira encontra-se 
no local, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2772/1457/09, oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo DETERMINE ao setor responsável seja realizada a 
colocação de saibro ao final do calçamento da RUA 3 DE MAIO, no Bairro Loeff, eis que 
existe um degrau muito grande entre a pavimentação e a rua sem pavimento, o que 
causa transtorno na passagem dos carros, Vereador Paulino de Moura –PTB; 
2773/1458/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
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competente tão logo o tempo permita seja realizada a roçada na área verde junto a 
RUA MIGUEL BUENO DE OLIVEIRA, no Residencial Cantares eis que a vegetação 
encontra-se alta tornando o local com aspecto muito feio, ainda propiciando a 
proliferação de insetos e animais, Vereador Paulino de Moura –PTB; 2774/1459/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que realize 
trabalho limpeza e manutenção na Praça do Bairro Medianeira, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2775/1460/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente para que realize trabalho de patrolamento e cascalhamento na Rua José 
Biachi- Bairro Vila Nova, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2776/1461/09, Solicita ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente para trocar a estrutura da 
parada de Ônibus entre as escolas  Sorg e La Salle, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2777/1462/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para 
realizar manutenção em toda estrutura da parada de Ônibus entre Rua Itaqui com 
esquina com travessa Vitória, no Bairro floresta. (Encontra-se em péssimo estado 
conservação), Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2778/1463/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para repintar a sinalização entre as Ruas 
Marechal Floriano com Alferes Rodrigo, Vereador Rudinei Brombilla - PP; 
2779/1464/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para 
colocar redutor de velocidade e sinalização na Rua Marechal Floriano esq. 15 de 
novembro, onde a grande fluxo de veículos que circulam em Alta velocidade, colocando 
em risco a grande concentração de pedestres,(Conhecida como esquina da morte).  
Solicitação dos moradores, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 2780/1465/09, Solicita  ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente com URGÊNCIA a realização 
de melhorias do escoamento da água das chuvas, na Rua José Biachi, frente ao nº. 
453, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Tendo em vista o excesso de 
acúmulo de água das chuvas, acaba invadindo as residências desta região. Solicitação 
dos  moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2781/1466/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine o setor competente a realizar trabalhos de corte de grama, 
limpeza e capina em toda a área da Praça do Bairro Sommer (AMOVIS), localizada na 
Rua Otto Albino Guerardt. Pois, a mesma está completamente tomada de matos e 
inços. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2782/1467/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para efetuar os 
trabalhos de limpeza e recolhimento de entulhos no Cemitério Municipal, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2783/1468/09, Solicitamos mais uma vez ao setor competente 
para que seja efetuada com a máxima urgência possível melhorias na Rua Bernardo 
Paz, abaixo da Rua Silva Jardim, no bairro Centro até o Bairro Medianeira, 
principalmente nas proximidades do trecho conhecido como “Vila Negra” pois esta é 
uma via de trânsito intenso de veículos, que dá acesso a diversos bairros do município 
e não pode continuar na situação em que está, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2784/1469/09, Encaminhando solicitação ao Executivo para que determine ao setor 
competente a realização de melhorias na Rua Mato Grosso, no trecho entre a Rua 
Ceará e a Rua Sergipe, pois esta é uma via bastante utilizada para acesso ao  Bairro 
Oriental, dando acesso ao Campus da UPF, a Paróquia São José e ao Esporte Clube 
Brasil, e encontra-se cheia de buracos e ondulação causando transtornos aos 
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motoristas que por ai trafegam e que já há um bom tempo reclamam da falta de 
melhorias, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2785/1670/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Ermínia Tombini, no 
bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2786/1671/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua Ernesto Alves, em 
frente ao nº 587, no bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2787/1672/09, 
Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na 
parte asfaltada da rua Piauí, no bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno –PP; 
2788/1673/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja estudada a 
possibilidade da criação de uma frente de trabalho de “calceteiros” para construir, 
reconstruir e recuperar as vias calçadas em estados precários em nosso município, 
Vereador Estevão De Loreno – PP; 2789/1674/09, Para que determine a Secretaria de 
Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na parte asfaltada da rua Diamantino C. 
Tombini, no bairro Oriental, Vereador Estevão De Loreno – PP;  2790/1675/09, para 
que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos na Rua 1º 
de Maio, em frente ao nº 154, no bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2791/1676/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que seja providenciada a 
restauração da pavimentação com paralelepípedo na RUA RIO BRANCO esquina com 
a RUA GENERAL OSÓRIO, no bairro GLÓRIA, tendo em vista que o calçamento 
afundou e em dias chuvosos como os que temos enfrentado seguidamente fica no local 
água empossada, o que sem duvida vêm causando transtorno aos pedestres e 
motoristas que se utilizam da referida rua, podendo respingar água suja nos pedestres, 
sugere-se tão logo o tempo permita que o calçamento seja removido e recolocado, 
Vereador Paulino de Moura - PTB; 2792/1677/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando especial atenção do Departamento Municipal de Trânsito para a construção 
de redutor de velocidade (quebra molas), na RUA DINARTE DA COSTA, no bairro 
SASSI, em frente o estabelecimento comercial FRUTEIRA COLONIAL, tendo em vista a 
alta velocidade empregada pelos veículos naquele local, menciona-se que com asfalto 
fica apropriado para que os motoristas andem em alta velocidade, salienta-se que 
existe já existem dois redutores a cerca de 400 metros do local que esta sendo 
solicitado pelos moradores das imediações da fruteira em virtude até da movimentação 
de clientes no estabelecimento, Vereador Paulino de Moura - PTB; 2793/1678/09, 
solicita para que o executivo municipal determine a secretaria de obras que estude uma 
forma de concluir o restante do trevinho na rua Quero Quero no bairro São Lucas, com 
as chuvas constantes a mesma escoa nos terrenos inundando as casas, Vereador 
Leandro Adams –PT; 2794/1679/09, solicitando ao executivo municipal que determine 
ao setor competente que efetue serviço de melhoria e conserto de uma boca de lobo na 
rua Dona Julia esquina com a Barão de Antonina, Vereador Marcos Soares – PTB; 
2795/1680/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
que efetue serviço de melhoria, realizando a capina na rua Dona Julia, Bairro Santo 
Antonio, Vereador Marcos Soares – PTB; 2796/1681/09, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, que efetue serviço de melhoria, 
realizando patrolamento, cascalhamento e compactação na rua Caçapava, Vereador 
Marcos Soares –PTB; 2797/1682/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine 
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ao setor competente, que efetue serviço de melhoria, realizando o conserto do 
calçamento da rua Monte Alegre, em toda a sua extensão, Vereador Marcos Soares –
PTB; 2798/1683/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, que efetue serviço de melhoria, realizando operação tapa buraco na rua 
Rui Barbosa, esquina com a Tiradentes, Vereador Marcos Soares –PTB; 2799/1684/09, 
solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente, que efetue 
serviço de melhoria, realizando operação tapa buraco, na rua Clemente Pinto, próximo 
ao numero 156, Vereador Marcos Soares – PTB; 2800/1685/09, solicitando ao 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, que efetue serviço de 
melhoria, realizando operação tapa buraco na rua Polidoro Albuquerque, na baixada do 
CAIC, Vereador Marcos Soares – PTB; 2801/1686/09, solicitando ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, que efetue serviço de melhoria e 
providencie faixa de segurança na Avenida Flores da Cunha, próximo ao numero 2017, 
Vereador Marcos Soares – PTB; 2802/1687/09, solicitando ao Executivo Municipal que 
em função do Projeto de lei 164/09, o qual autoriza abertura de crédito suplementar no 
orçamento da Fundescar para repasse de R$ 5.000,00(cinco mil reais) ao Esporte 
Clube Brasil, também seja feito para outros clubes, o qual indico o Esporte Clube 
Glorinha, Esporte, Clube Floresta e Esporte Clube Rodoviário, Vereador Marcos Soares 
– PTB; 2803/1688/09, solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor de 
fiscalização, o cumprimento da lei complementar nº 133, sancionada em 14 de abril de 
2009, que inclui no artigo 140, capitulo XXI a letra “g” que em forma de panfletos 
avulsos, impressos ou não, sejam colocados soltos na parte externa dos veículos 
automotores, Vereador Marcos Soares – PTB; 2804/1689/09, Solicita para o setor 
competente que execute trabalhos de fechamento de uma vala aberta a mais de 30 dias 
na Rua Ipiranga, próximo à esquina com Avenida São Bento no bairro Glória. 
Solicitação dos moradores, Vereador João Mafalda – PSDB; 2805/1690/09, Solicitando 
ao setor competente reiterando que seja feita operação tapa buracos na Avenida Pátria, 
no trecho compreendido entre a Rua Pedro Vargas e a rótula da Rua Alferes Rodrigo, 
pois os buracos estão tomando conta da referida via, Vereador João Mafalda – PSDB; 
2806/1691/09, Solicitando para o setor competente que realize trabalhos de retirada de 
entulhos verdes no canteiro central da Rua Marcílio Dias no bairro Centro, próxima a 
esquina com a Rua 24 de Janeiro, Vereador João Mafalda – PSDB; requerimentos: 
2807/517/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
lido em plenário e deferido pela Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos 
familiares votos de profundo pesar em nome do PODER LEGISLATIVO DE 
CARAZINHO, pelo falecimento da Senhora ESTHER DOS SANTOS. 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 ESTHER DOS SANTOS, os nossos mais sentidos pêsames pelo 
infausto ocorrido, Vereador Rudinei Brombilla – PTB; 2808/518/09, 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 
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Senhor Prefeito Municipal, dando-lhe ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que impede a empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) de 
multar infratores. A decisão se baseia no fato de que, por ser uma sociedade de 
economia mista municipal, os fiscais não têm poder de polícia. Na reportagem do Jornal 
Correio do Povo, do último dia 13, sexta-feira, o ministro Mauro Campbell Marques, do 
STJ, salienta que o poder público não pode repassar a função a particulares. "O bom 
desenvolvimento por particulares estaria comprometido pela busca do lucro e a 
aplicação de multas para aumentar a arrecadação."Na mesma reportagem o secretário 
de Controle e Mobilidade Urbana de Santa Maria,  alega que só agentes públicos que 
fazem parte do quadro de servidores podem emitir multas, segundo ele, fiscais de 
estacionamento rotativo, normalmente terceirizados, não podem autuar. O motivo pelo 
qual encaminhamos a Vossa Excelência informações quanto a esta decisão do STJ, é 
no sentido de que antes que sejam encaminhados a esta Casa, os projetos, 
principalmente quando dizem respeito à cobrança de taxas ou multas, seja analisada 
sua jurisprudência, evitando desta forma um desgaste político, pois não há como apoiar 
algo que seguramente traria prejuízos à população, como foi o caso do projeto que 
autorizava a contratação de empresa terceirizada para fiscalização do estacionamento 
rotativo, que foi rejeitado por esta Casa. Assim como o atual governo alegou que o 
Projeto “Novo Trânsito”, estabelecido no governo anterior com a instalação de 
controladores de velocidade seria uma fábrica de multas, a terceirização da fiscalização 
do estacionamento rotativo certamente abriria precedente para o mesmo fim, uma 
“fábrica de multas”, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2809/519/09, 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 
Presidente do Grupo Record do Rio Grande dôo Sul, Sr. Natal Furucho e ao Diretor 
Executivo da TV Record Porto Alegre, Sr. Fabiano Freitas, solicitando que sejam 
tomadas as providências necessárias para instalação da retransmissora da TV Record 
em nosso município, pois conforme publicação de portaria no Diário Oficial da União do 
dia 02 de abril, o Ministério das Comunicações autorizou o funcionamento de três 
retransmissoras de televisão nas cidades gaúchas de Carazinho, Ijuí e Santa Rosa. 
Acabamos de tomar conhecimento deste fato que foi publicado no Diário Oficial, 
autorizando a retransmissora da TV Record em nossa cidade, e por isso tomamos a 
iniciativa de encaminhar as Vossas Senhorias o pedido para que Carazinho possa 
contar novamente com a programação da Rede Record, que sempre possuiu um 
elevado índice de audiência quando sua programação era transmitida através da TV 
Pampa Norte. Como já há a liberação para a retransmissora, acreditamos que é 
possível a imediata agilização para que com a maior brevidade possível possamos 
receber as imagens da TV Record, que possui uma excelente programação de 
entretenimento, jornalismo, esportes, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2810/520/09, o 
vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício ao Sr. José Carlos Breda, secretário de 
Obras Publicas do RS, solicitando agilidade nos processos das obras escolares de 
Carazinho, para que sejam licitadas ainda este ano. Ressalta-se o momento propício 
para que estas demandas sejam viabilizadas, já que o final do ano letivo se aproxima e 
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as férias escolares são o melhor período para realização de obras nas escolas. 
Salienta-se que o referido pleito refere-se às escolas E.E.E.M. Ernesta Nunes e E.E. 
Princesa Isabel, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2811/521/09, o vereador abaixo 
assinado requer na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício ao Sr. Carlos Rodolfo Brandão Hartmann, diretor 
presidente da Caixa RS, solicitando agendamento de reunião para tratar sobre linha de 
crédito que viabilizará a implantação de uma unidade da Cooperativa Oeste catarinense 
Aurora, no município de Carazinho. Ressalta-se a importância do pleito, uma vez que a 
unidade a ser implantada prevê um abate de 300 mil aves/ano, tipo exportação, o que 
se refletirá extensamente na economia local, em mais de uma centena de propriedades 
rurais de pequeno e médio porte, e na empregabilidade direta a mais de três mil 
pessoas na área produtiva. Da mesma forma, solicita encaminhamento ao deputado 
federal Cláudio Diaz, que neste mesmo ínterim tem envidado esforços em prol do 
desenvolvimento do município e região, Vereador Gilnei Jarré - PSDB; 2812/522/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado em 
plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Presidente da Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa Senhor Leandro Adams, solicitando que seja feita, rampas de acesso nas 
portas de entrada do plenário e porta de entrada da recepção que dá acesso aos 
gabinetes dos nobres edis. Pedimos a mesa diretora uma atenção especial, pois o 
poder legislativo deve se adequar às normas de acessibilidade dando exemplo de 
respeito aos portadores de necessidades especiais, Vereador João Mafalda – PSDB; 
moções: 2813/540/09, ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho ao ciclista 
ANSELMO SOUZA, PARABENIZANDO-O pela conquista como CAMPEÃO no 
GRANDE PRÊMIO INTERNACIONAL DE TRIATLO, na categoria 60 anos, evento 
transcorrido no último dia 15 de novembro, em Camboriú, Estado de Santa Catarina. 
PARABÉNS ANSELMO por mais uma vez bem representar nosso MUNICÍPIO, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 2814/541/09, ofício em nome do Poder Legislativo 
de Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS a EMPRESA MARCHETTI 
COSMÉTICOS de nossa cidade que sagrou-se CAMPEÃ na final da XXIX OLIMPÍADA 
COMERCIÁRIA, modalidade bocha, evento este realizado nos dias 14 e 15 de 
novembro, no SESC campestre na capital do Estado. PARABÉNS aos bochófilos pelos 
resultados alcançados na competição, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2815/542/09, 
O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em 
plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao atleta carazinhense 
Anselmo Souza pela conquista do 5º Grande prêmio de Triatlo na categoria de mais de 
60 anos, na cidade de Camburiú/SC. Receba desta forma, o reconhecimento e o 
incentivo do Poder Legislativo de Carazinho, desejando-lhe pleno êxito e sucesso a 
você que é um exemplo a ser seguido pela sua persistência e coragem, enfrentando 
muitas dificuldades e sempre elevando o nome de nossa cidade aos mais diversos 
estados e regiões, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 2816/543/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para 
aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a todos os alunos Formandos da 
Primeira turma de Patrulheiro Ambiental Mirim de Carazinho, que ocorreu dia 
17.11.2009, sendo integrantes alunos da Escola Sinodal Rui Barbosa, pelo empenho e 
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dedicação na participação das instruções Comandada pelo Sargento Roberto Carlos 
Grespan, temos certeza que todos de alguma forma com as instruções recebidas o 
objetivo foi atingido tornando-os mais consciente e multiplicadores  de idéias de modo a  
sensibilizar, capacitar e formar multiplicadores quanto à proteção do meio ambiente e 
melhoria da qualidade de vida, por meio de mudanças de hábito, valores e atitudes, de 
modo a torná-los capazes de disseminar os conteúdos e objetivos da Educação 
Ambiental dentro de suas áreas de atuação contribuindo para uma melhor  qualidade de 
vida de todos. Recebam desta forma, o reconhecimento e o incentivo do Poder 
Legislativo de Carazinho, desejando-lhe pleno êxito e sucesso e que esta semente que 
foi plantada seja propagada a muitos jovens de nossa comunidade, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 2817/544/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Sra. Vivaldina Brunetto de Oliveira, que acaba de assumir como 
Conselheira Tutelar, em vaga deixada pela conselheira Elisete Adiers. A Sra. Vivaldina 
esta retornando ao cargo que ocupou de 1992 a 2004, quando incansavelmente 
cumpria a missão para a qual foi escolhida. Todos nós somos sabedores e 
conhecedores do trabalho desta amiga junto a este Órgão, apresentando sempre muita 
persistência, coragem e determinação principalmente pelo fato de que são inúmeros os 
desafios e dificuldades enfrentados por estas pessoas, que são encarregadas 
principalmente de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
atendendo também aos pais ou responsável, uma missão digna de muito respeito em 
face a sua grande responsabilidade social. Receba, o reconhecimento deste Poder 
Legislativo Municipal, bem como o desejo de que possas desempenhar sua função com 
a mesma competência e seriedade de sempre, Vereador Felipe Sálvia –PDT: 
2818/545/09, ofício em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, à Direção e 
Funcionários da RÁDIO DIÁRIO DA MANHÃ, na pessoa da Senhora JUSSARA 
ALBERTON SIRENA, Diretora Executiva deste conceituado veículo de comunicação, 
PARABENIZANDO-OS pela passagem dos 07 anos de sua fundação, que acontecerá 
dia 25 próximo. A toda equipe da DIÁRIO DA MANHÃ o nosso reconhecimento pela 
excelente programação levada ao ar diariamente, pelas noticias, informações, 
entretenimento e lazer proporcionados a comunidade carazinhense e região, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 2819/546/09, O Vereador abaixo assinado solicita que depois 
de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Jovem Luiz Martins, o “Luizinho”, natural de Carazinho, cumprimentando-lhe por ter sido 
reeleito Presidente Nacional da Juventude Socialista do PDT. A reeleição para este 
importante cargo dentro de um dos mais importantes e históricos partidos do país, é 
sem duvida alguma o reconhecimento pelo trabalho realizado, é a representação da 
confiança de seus inúmeros militantes, já que a Juventude Socialista é o maior 
movimento organizado do PDT, com quase 200 mil filiados. É com grande orgulho, 
como homem público, como vereador reeleito por 6 mandatos e principalmente como 
novo Presidente do PDT de nossa cidade, que vemos um jovem carazinhense à frente 
de um cargo como este, de destaque nacional, frente à juventude de um partido que 
possui uma grande e inesquecível história política, que contou com a participação de 
um dos maiores nomes políticos do país, nosso também carazinhense, o saudoso 
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Leonel de Moura Brizola, que desde menino foi em busca de melhores condições de 
vida, de novas oportunidades para si e para os outros, especialmente os menos 
favorecidos, conquistando importante e significativo espaço na história desta nação. 
Queremos mais uma vez destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido por este 
jovem, que há aproximadamente doze anos filiou-se ao PDT, começando sua trajetória 
política com a militância no movimento estudantil, passando posteriormente a ser 
Presidente da Juventude Socialista de Porto Alegre, de 2005 a 2007 foi Secretário geral 
da Direção Nacional da Juventude Socialista do PDT e agora ocupa o cargo de 
Presidente Nacional da Juventude Socialista do PDT, pelo segundo mandato 
consecutivo. Recebas os cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal, que muito 
orgulha-se em poder destacar a façanha de nossos conterrâneos, Vereador Felipe 
Sálvia - PDT; 2820/547/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, 
que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, a Fundação Cultural de Carazinho - FUCCAR, na pessoa da 
Senhora Presidente Alda Schipper, parabenizando a Direção e demais colaboradores 
da entidade,  a  qual comemorou neste ano  12 anos de fundação no dia  19 de 
novembro. Data  marcada com muita cultura, alegria e atrações para marcar mais um 
ano da entidade em ritmo de comemorações apresenta o Show: “Só cai quem voa” e a 
apresentação da Orquestra de Câmara de Carazinho no dia 28 de novembro de 2009, 
no palco da Bier Eventos. Nossos parabéns, entidade responsável por agitar a agenda 
cultural do nosso município. Sendo exemplo de garra e determinação em sua trajetória 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade carazinhense, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; 2821/548/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho, a Rádio Diário AM 780 KHz de Carazinho,   
parabenizando a Direção e a Equipe de Funcionários pelas programações especiais em 
comemoração aos 07 anos de fundação da rádio no nosso município a ser 
comemorado em 25 de novembro de 2009. Data histórica marcada com muita festa, 
alegria e atrações para marcar mais um aniversário da emissora. Nossos parabéns, 
nesta data cumprimento a todos os profissionais da Rádio Diário AM de Carazinho que 
exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano ao trazer uma 
programação variada em entretenimento, jornalismo e prestação de serviços aos seus 
ouvintes, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2822/549/09, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho, ao Ministério Público de 
Carazinho,   parabenizando os Promotores de Justiça e seus servidores pela passagem 
do Dia do Ministério Público,  a ser comemorado em 26 de novembro de 2009. O 
Ministério Público o qual é definido pela Constituição Federal como uma instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. As 
atribuições do Ministério Público distribuem-se por diversos planos, como a 
representação do Estado, a representação de menores de idade e o exercício de 
funções de consultoria. O Ministério Público organizado como uma magistratura 
autônoma, pois é independe do poder político.  Nossos parabéns, nesta data 
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cumprimento a todos os profissionais do Ministério Público de Carazinho, que exercem 
a profissão com ética, competência os quais são responsáveis, perante o Poder 
Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade e pela fiel 
observância da Constituição, fiscalizando a execução da pena e da medida de 
segurança, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2823/550/09, O Vereador abaixo 
assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos de sucesso na 
pessoa do senhor Olly da Cunha Sawoff, o popular “Cedrinho”, por desempenhar o seu 
excelente papel como um dos pioneiros do rádio em nossa cidade.   Ao longo de seus 
78 (setenta e oito) anos, seu Cedrinho sempre com a sua voz e bom humor 
característicos, encanta carazinhenses e ouvintes com seu talento, levando a 
informação até os dias atuais sempre de maneira clara e objetiva, estando presente 
semanalmente nas rádios Gazeta e Comunitária.  trabalhou por muitos anos na extinta 
Rádio Carazinho onde fez inúmeras amizades cativando a todos por sua simplicidade e 
honestidade, além de o mesmo ser um reconhecido músico tradicionalista da região. 
Receba com imensa alegria as saudações da parte deste vereador, que enaltece a 
grande personalidade que este cidadão leva consigo, construindo a cada dia sua bela 
história em nossa cidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2824/551/09, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos de 
sucesso nas pessoas de Anselmo Benites Garay Filho e Adriana Falkenbach pela 
inauguração da mais nova livraria e papelaria de Carazinho Riscos e Rabiscos, que 
inaugurou no último dia 9(nove) do corrente mês, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2825/552/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao Sr. 
Diogo Nelson Rovadosky - Carazinhense, Analista de Tecnologia da Informação do 
Instituto Federal Sul Rio-Grandense - Campus Passo Fundo, pela excelente 
capacitação ministrada para 40 municípios do Programa de Inclusão Digital de 
Telecentros Comunitários através do Ministério das Comunicações, evento este 
realizado no Telecentro Comunitário Dr. Álvaro Rocha Vargas em Carazinho. Receba o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
2826/553/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a Sra. 
Tânia Marmitt, Coordenadora de Educação Especial da Secretaria Municipal de 
Educação, pelo excelente trabalho que vem realizando no município de Carazinho em 
prol da Educação Inclusiva, encontrando espaço para pessoas com necessidades 
especiais, provando que somos todos iguais em nossas diferenças. Receba o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla - PP; Presidente 
Vereador Leandro Adams: a pedido dos lideres de bancada do PDT, PTB e PP 
passamos agora para o intervalo regimental; reiniciamos os trabalhos, conforme acordo 
de bancadas não teremos hoje o grande expediente, requerimentos, convido a Senhora 
Secretária para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 04 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; nº 05 Vereador 
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Gilnei Jarré - PSDB; nº 06 Vereador João Mafalda - PSDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta sobre a mesa os requerimentos, esta em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, moções, 
Senhora Secretária proceda a leitura do numero e autor das moções; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 03 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 04 
Vereador Elbio Esteve - PSDB; nº 06 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 07 Vereador 
Paulino de Moura  - PTB; nº 08 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 09 Vereadora Sandra 
Citolin - PMDB; nº 10 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 11 Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; nº 12 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador Estevão De Loreno 
– PP; nº 14 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 15 Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereador 
Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, imprensa, a Mara, a Simone, Tio Pisca, membros e admiradores do nosso 
SESC aqui de Carazinho, Nelson, o Zé, demais pessoas, eu quero aqui parabenizar 
através de uma moção a rádio e o jornal diário da manhã, principalmente o diário da 
manhã pelo seu aniversário de sete anos da sua fundação que acontecerá no dia 25, o 
diário da manhã, tanto quanto a rádio comunitária, tanto quanto a rádio Gazeta, os 
demais órgãos de imprensa, aqui do nosso município, tem sido útil a sociedade, através 
da informação, levando tudo que esta se discutindo no âmbito executivo e no âmbito 
legislativo,  então nós temos que parabenizar a imprensa que hoje ela é uma imprensa 
livre, democrática, a qual leva os dois lados da moeda para a sociedade, para que a 
sociedade faça o julgamento de qualquer ação que o legislador possa estar fazendo 
porque se não estivesse a imprensa hoje livre, a gente pudesse opinar, falar, 
questionar, ser questionado, nós com certeza não estaríamos vivendo numa 
democracia plena, quero parabenizar a rádio diário da manhã na pessoa hoje da Mara, 
que hoje esta aqui representando a rádio diário da manhã, e dizer a ti Mara, quantas 
pessoas buscaram, galgaram os seus espaços tanto na gazeta, como na rádio 
comunitária, como na rádio diário da manhã, como no jornal da manhã, diário da 
manhã, porque assim aqui, você vindo buscar os subsídios para as tuas matérias, tu 
também esta sendo útil a sociedade, então muitos jornalistas do diário da manhã e da 
rádio diário da manhã foram homenageados nesta casa por esse tipo de trabalho, e 
aquele que melhor representa a nossa sociedade através do jornalismo, tanto escrito 
quanto falado, ele vai ser agraciado aqui nessa casa, então eu quero te parabenizar 
hoje em nome da rádio diário da manhã, pela tua presença aqui no poder legislativo e 
que esta levando para todos os rincões do nosso município as informações, então 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ao jornal da manhã, ao Anselmo que é um 
batalhador nato, ciclista, é tri-atleta, faz vários esportes, também a Matrchetti 
cosméticos, que se sagrou campeã no final de semana no comerciário, na modalidade 
bocha, evento esse realizado nos dias 14 e 15 de novembro no SESC campestre na 
capital do estado, parabéns aos bochófilos, também por bem representar o município 
de Carazinho, também levar as coisas boas que nós temos no nosso município, 
também quero deixar um abraço ao Seu Silveira, por também estar presente 
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permanentemente nessa sessão, e o Seu Silveira é bom porque ele caminha pela 
extensão da nossa Avenida, por nossos bairros, ele pode expressar o que esta casa faz 
em prol das pessoas, em prol da comunidade, então Seu Silveira se sinta abraçado por 
todos os vereadores aqui, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico em geral, aos ouvintes da rádio que estão acompanhando a 
sessão, encaminhei uma moção ao ministério público pela passagem do dia do 
ministério publico, hoje à tarde nós tivemos uma reunião no ministério publico e sempre 
que somos chamados, sempre que a comunidade, que qualquer outra instituição é 
chamada ao ministério público é sempre para esclarecer, sempre para auxiliar e para 
dar voz aos anseios também da comunidade, então eu acredito que por vários motivos 
e por várias razões o ministério público é acionado, e o nosso ministério publico muito 
tem colaborado na minha opinião com a comunidade carazinhense, a própria 
promotora, Drª. Clarissa ela sempre tem se empenhado em prol das crianças e 
adolescentes, em prol da gestão publica, em prol da saúde, enfim, tudo aquilo que 
agente não consegue resolver politicamente, certamente o ministério publico tem o 
olhar da lei, tem o olhar da jurisprudência, do jurídico, isso vem a serviço da 
comunidade, então é uma instituição confiável, é uma instituição que esta ao lado da 
comunidade, e na nossa cidade ele é bastante atuante, as vezes quando agente recebe 
as convocações, ou as determinações de comparecimento, a gente fica meio receoso, o 
que será que tem ai,  o que vai vir por ai? Mas certamente todas elas são em prol da 
comunidade, e todas elas são para que juntos com instituições, com todos os poderes, 
tanto executivo, quanto legislativo, tenhamos um pensamento comum, tenhamos ações 
respaldadas e que nos dão uma segurança das nossas ações, das nossas posições, 
livre de partido político, livre da questão política em si, mas a questão prática, da 
questão de fato a que nós somos chamados a responsabilidade, então eu envio essa 
moção ao ministério publico, em reconhecimento ao trabalho eficiente, competente, de 
todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuem para esse serviço; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Rudinei Brombilla; Vereador 
Rudinei Brombilla; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa escrita, 
através do jornal diário da manhã, Mara Stefans, minha amiga Ana da rádio Gazeta, 
Simone do Jornal, a Giane, gerente do SESC, aos seus colaboradores que estão aqui 
também presentes nesta noite para a votação de um importante projeto para o SESC e 
também para a comunidade de Carazinho, nessa noite entrei com uma moção, a 
senhora Tânia Marmit, que é coordenadora de educação especial da secretaria 
municipal de educação, a secretaria de educação esta realizando um excelente trabalho 
com crianças com deficiência física, então juntamente com a Lisandra Rodhen, que é a 
presidente do conselho municipal de pessoas portadoras de deficiências, o município 
esta fazendo esse trabalho ai através da acessibilidade, então as pessoas que 
transitaram para o lado da Bier Site, ali já vê a calçada que esta sendo feita ali, e 
também dentro dessa calçada esta sendo feito para essas pessoas com deficiência, 
inclusive autista, pessoas com problemas de visão, eu também estou tendo o apoio 
dessas pessoas para um projeto que estou desenvolvendo que é a instalação de um 
centro ecoterapico no município de Carazinho, que é um método terapêutico 
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interdisciplinar que trabalha com crianças numa abordagem em cima do cavalo, mas eu 
quero deixar aqui registrado na tribuna, na casa do povo, este trabalho que a secretaria 
de educação esta desenvolvendo em prol das pessoas com deficiência física do nosso 
município; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Elbio Esteve; Vereador 
Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, demais colegas, a platéia, eu entrei em 
especial com uma moção, entre várias, essa eu gostaria de salientar, com relação aos 
alunos formandos na primeira turma de patrulheiro ambiental mirim de Carazinho, que 
se formaram dia 17/11/2009, na escola Sinodal Rui Barbosa, foram 44 alunos, 
comandada pelo sargento Roberto Carlos Grespan, a gente sabe que é de pequeno, e 
quem é professor sabe, que é de pequeno que se forjam as idéias, então se a gente 
pegar o aluno pequeno e começar a imbuir, dizer da importância do nosso meio 
ambiente, da preservação isso realmente vai levar assim as futuras gerações uma 
maior consciência, então dou os parabéns para a brigada, mais principalmente ao 
comandante, o sargento, que isso é mais uma demonstração do quanto a brigada é 
importante para nós, é o trabalho social, que ela vem desempenhando também, 
atuando também na criança que mais tarde vai ser uma formadora de opinião; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa já mencionada pelos 
colegas que me antecederam, professor Clóvis, meu colega de partido, Seu Silveira, 
semana passada eu conversei, falei nessa tribuna sobre os buracos, sobre os buracos 
de nossa cidade, muito buraco, não agüento mais as pessoas me cobrarem, e cobram 
com razão, pagam imposto, tem direito a cobrar da gente, essa semana fiquei contente 
quando prefeito disse que conseguiu uma verba da caixa de um milhão de reais para 
fazer o asfalto e calçamentos, um milhão é pouco, mas já é um começo, e eu dizia, e os 
vereadores devem se lembrar que eu pedia que o pessoal das obras trabalhassem final 
de semana, trabalhassem aos domingos, sábados, fizessem hora extra, ai eu tenho Sr. 
Jose, que foi funcionário do município, e os prefeitos passados quando tinha muito 
serviço, era muito buraco, a gente tem que dizer, chove demais, chove demais, não dá 
tempo de as obras trabalharem, é por isso que tem que aproveitar os finais de semana 
que dá um tempinho bom, botar o pessoal a trabalhar, pagar hora extra, para o pessoal 
das obras, o que nós não podemos é continuar com essa buraqueira, mas eu vou 
conversar com o prefeito essa semana, e eu vou pedir pra ele, para que ele faça esse 
meu pensamento se tornar realidade, botar o pessoal a trabalhar nos finais de semana, 
pessoal das obras, botar as máquinas a trabalhar, para que a nossa cidade fique bonita, 
natal esta ai, nós não podemos por exemplo arrumar só o centro, nós temos que 
arrumar também os bairros, e os bairros, o pessoal dos bairros também pagam 
impostos, eles também querem ver sua rua bonita, ao menos que não tenha buraco, 
que não tenha mato, também entrei Senhor Presidente hoje com um requerimento 
pedindo ao gerente da TV Record,  em Porto Alegre, ao senhor Natal Furucho, para que 
coloque a retro transmissora de TV em nosso município, que já esta aprovado, saiu no 
diário oficial, saiu para Carazinho, Ijui, Santa Rosa, o novo transmissor da TV Record  
aqui, o pessoal gosta de assistir essa TV, a TV Record e aqui nós não temos sinais, 
sinal pega quem tem a parabólica, poucos que não tem a parabólica que pegam, bom 
sinal, então estou enviando um oficio para ele, eu e o Alemão estivemos em Porto 
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Alegre e a gente não conseguiu falar com o gerente porque ele não estava, então nós 
ficamos de marcar a posterior uma outra reunião, com esse cidadão para nós cobrar, já 
esta, já saiu no diário oficial, nós queremos o sinal para o nosso povo de Carazinho, 
também entrei com uma moção para o Luizinho, Luis Martins, é o Luizinho, é um guri 
que saiu de Carazinho faz pouco tempo, já foi presidente estadual da juventude do 
PDT, e agora no ultimo final de semana ele se elegeu, reelegeu presidente nacional da 
juventude do PDT, isso engloba duzentos mil jovens, esse guri é bom, esse guri é muito 
bom, que não é fácil, ele saiu daqui, era um guri tímido, hoje tu conversa com ele 
Alemão, tu vê que o guri esta com uma bagagem, e é tão bom quando eu vejo que 
novos jovens entram na política e dão certo, que nós estamos já parando, mas é bom 
que o jovem entre na política, e nós temos que fazer isso, como presidente de partido, 
eu e o Jarré que esta aqui, temos que trazer gente para dentro do nosso partido, gente 
jovem, para que no futuro, nós temos aqui o Rudi, o De Loreno que são uma gurizada 
nova que entrou, estão aprendendo, estão afoitos, com vontade de aprender, isso é 
muito interessante, muito bom que o jovem entre para dentro desse poder, e a 
renovação, eu sempre disse, é muito boa, nem sempre dá certo, é só vocês olhar, às 
vezes não dá certo, às vezes a pessoa pode dizer assim, que bom que ficam velhinho 
lá, renovar tudo, nunca vai renovar, eu nunca vi, eu estou há bastante tempo aqui 
dentro e nunca vi renovar por inteiro, mas essa vez renovou setenta por cento, esta 
bom, agora é importante aquela pessoa que vota no vereador, acompanha o trabalho 
do vereador, e veja o que o vereador faz, porque tem gente que vota e depois esquece, 
se perguntar hoje, a eleição foi o ano passado, se perguntar hoje para quem ele votou 
para vereador, esqueceu, nem sabe, e eu acho muito importante, por isso que eu digo 
Seu Silveira, é muito importante que o senhor venha até essa casa, acompanhe o 
trabalho dos vereadores, e o vereador tem que ser marcado em cima, como tem que 
ser marcado em cima os deputados, e a semana passada também disse, o aposentado 
tem que marcar na palheta, aquele deputado federal lá em cima, que esta votando 
contra o aposentado, tem que marcar, tem que acompanhar pelo rádio, pela televisão, 
pelos jornais, e ver quem realmente trabalha pelo aposentado, era isso Senhor 
Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovado por todos os presentes, projetos; Vereador Paulino de 
Moura; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente Vereador Leandro Adams: 
questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu 
gostaria, acho que não foi pedido, que os projetos sejam votados em bloco, com 
exceção do projeto primeiro que é o da Codecar, o líder do governo esta me dizendo 
que vai ser retirado esse projeto da ordem do dia, então os demais projetos sejam 
votados em bloco; Presidente Vereador Leandro Adams: deixar separado o de 
emenda, esta em discussão o pedido verbal do Vereador Paulino de Moura emendado 
pelo Vereador Felipe Sálvia, para votação dos projetos em bloco, com exceção ao 
projeto que tem emenda, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, Senhora Secretária proceda à leitura do numero, ementa, autor do 
projeto, bem como o parecer da Comissão de Justiça e Finanças; Secretária 
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Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 066/09. Autor: Vereador Marcos Soares. 
Ementa: Dá denominação a Rua Adão dos Santos Monteiro, no bairro Nossa Senhora 
Aparecida. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; Projeto de Lei nº 150/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
aquisição de área urbana.O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Projeto de Lei nº 162/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre 
a Política Municipal de Habitação de interesse social de Carazinho.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 165/09. 
Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza o município a prestar serviços de 
terraplenagem e nivelamento de terreno à empresa Alexandre Augusto Graeff - ME. O 
presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e 
financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da matéria; Projeto de Lei 
nº 171/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio 
financeiro à Fundação Cultural de Carazinho - FUCCAR, abertura de crédito 
suplementar e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo, 
no valor de R$ 2.000,00. O presente projeto de lei é viável, e nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação 
da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams: esta em discussão o parecer da 
Comissão de Justiça e Finanças dos projetos, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, Senhora Secretária proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; Projeto de Lei nº 066/09. Autor: Vereador Marcos Soares. Ementa: Dá 
denominação a Rua Adão dos Santos Monteiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O 
presente projeto de lei está apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei nº 
150/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza aquisição de área urbana. O 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei 
nº 162/09. Autor: Executivo Municipal.Ementa: Dispõe sobre a Política Municipal de 
Habitação de interesse social de Carazinho.O presente projeto de lei encontra-se apto a 
ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei nº 165/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Autoriza o município a prestar serviços de terraplenagem e nivelamento de 
terreno à empresa Alexandre Augusto Graeff - ME. O presente projeto de lei encontra-
se apto a ser incluído na ordem do dia; Projeto de Lei nº 171/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação Cultural de 
Carazinho - FUCCAR, abertura de crédito suplementar e transferência de recurso 
orçamentário do Legislativo para o Executivo, no valor de R$ 2.000,00. O presente 
projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social dos projetos, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovado por todos, esta em discussão os projetos com os pareceres já aprovados, 
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Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, demais pessoas que se encontram na casa do povo, 
especificamente as pessoas ligadas ao SESC do nosso município, hoje nós estaremos 
votando para que o município adquira a área que hoje pertence as Centrais Elétricas de 
Carazinho, para que ele seja o proprietário dessa área, e a posteriori, mande para essa 
casa, um projeto de lei onde ele vai autorizar, nós vamos autorizar a doação para o 
SESC, hoje só esta se votando para que o município seja dono dessa área, para que 
depois venha a fazer a doação para o SESC, eu vou deixar claro hoje já minha posição, 
eu vou votar favorável a esse projeto, para que o município tenha posse desse terreno, 
e vou sugerir ao Senhor Prefeito municipal, e peço aos demais colegas vereadores que 
me acompanhem a isto, para que o prefeito estipule um prazo de um ano, para que o 
SESC, depois de ganhar o terreno, possa iniciar as suas obras, vou sugerir ao prefeito 
também vinculado pelo SESC, dito nos jornais, rádios, televisão, de que o investimento 
será de seis milhões de reais, eu gostaria que isso viesse incorporado ao projeto, para 
que nós possamos num futuro não tão distante sabermos realmente se esses 
investimentos estão sendo executados pelo SESC, a Vereadora Sandra Citolin tem uma 
emenda, e eu gostaria que essas emendas não fossem do Vereador Paulino de Moura, 
e nem da Vereadora Sandra Citolin, pudesse sair um consenso dessa casa, dos dez 
vereadores, ver a contrapartida do SESC no social, o que ele vai trazer para a 
população carente de Carazinho, no social, porque o que eu vejo hoje, que o SESC faz 
o social para os seus sócios, para aquelas pessoas que são vinculadas ao SESC, eles 
já tem as suas programações, e não adianta dar risada, porque eu sei que isso existe, 
só que eu quero saber para a sociedade lá fora, a sociedade dos menos favorecidos, 
aquelas pessoas que mais necessitam, qual a ação que o SESC poderá proporcionar, e 
já proporciona em outras modalidades, quem sabe lá cobrando um custo mais em conta 
disso, eu gostaria que isso também fosse elencado, ai eu vou deixar dito, o meu voto 
será favorável a doação a essa área, desde que esses três, quatro, cinco quesitos que 
nós vamos incorporar no projeto, pedir ao Senhor Prefeito Municipal, ou nós fizemos 
aqui uma emenda, também quero registrar Alexandre, com muita honra e com muita 
glória, um pedido do Vereador Gilnei Jarré, ao qual o secretário de desenvolvimento 
muito ajudou a empresa de vocês  a se desenvolver como secretário era um dever de 
secretário, mas o Gilnei é uma pessoa que sempre pensou no bem da nossa 
sociedade, ele fez um questionamento sobre um possível encaminhamento de um 
trabalho de terraplanagem na empresa de vocês, fui até o prefeito municipal, ponderei 
isso, vocês já tinham o feito, só que este pedido estraviou-se por lá e não chegou nas 
mãos nem do secretário e nem  do prefeito, imediatamente ele autorizou e mandou para 
essa casa, então isso prova que aqui nós estamos para ajudar a sociedade, para ser 
útil para a sociedade, e ai que eu quero dizer, quando o prefeito Aylton tem as coisas 
boas que ele executa e o faz, nós também temos que valorizar, e essa é uma delas, ele 
tem feito um bom trabalho nesse sentido, proporcionando geração de emprego, 
proporcionando trazer empresa para o nosso município, mas valorizar a nossa, eu 
tenho sempre dito isso, a nossa empresa, os nossos empresários, tem que ser muito 
bem valorizados porque se nós vamos sair daqui e vamos os seus investimentos em 
outras cidades, então esta aqui o projeto de lei, é um pedido do Vereador Gilnei Jarré, o 
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qual fez essa solicitação e ora esta sendo botado em votação, então prova que nós 
estamos aqui para divergir, para se contrariar, mas estamos aqui para convergir, para 
fazer as coisas boas do nosso município, funcionar, seria isso Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; Senhor Presidente, Senhores 
Vereadores, publico que esta aqui hoje, imprensa, realmente é o trabalho feito nesta 
casa, é um trabalho que exige bastante de todos nós, mas acho que a principal 
exigência é nós deixarmos as nossas vaidades de lado e pensarmos seriamente no que 
é bom para Carazinho, no que é bom para a comunidade, e nós estamos sabendo, já 
falei isso na tribuna às vezes meio aos trancos e barrancos, mas a gente aprende, o 
caso do SESC, é um desses casos, o SESC tem um trabalho, inclusive eu quero 
parabenizar a Giana, a Carla, a Fran, o Eduardo, a Gabriela, os demais colaboradores, 
as professoras do Sesquinho, que atuam incansavelmente, não no seu espaço de 
trabalho, mas atuam incansavelmente para que tudo aquilo que o SESC vem a oferecer 
realmente tenha a qualidade dos “5 S”  que a gente conhece e o SESC é um deles, nós 
sabemos que vai trazer, com certeza, um investimento não só na área cultural, mas na 
área da saúde, na área social para o município, é evidente que cada um de nós tem 
uma preocupação relativa a um determinado critério que cada um se identifica mais, um 
vereador, por exemplo, o Vereador Gilnei Jarré que já foi secretário do município, sabe 
a questão do valor do terreno, ou de repente do espaço, da área e tudo mais, o 
Vereador Paulino de Moura, a questão social, o que o SESC irá trazer como questão 
social e coisa e tal, e eu na área da educação, então eu acredito que se nós 
continuarmos fazendo esse trabalho que estamos fazendo de responsabilidade, de 
analise, e de discussão sim, do que é melhor para Carazinho, nos despindo de 
vaidades, certamente a comunidade ganhara bastante, e ai, Vereador Felipe Sálvia, os 
setenta por cento de renovação, poderá significar até cem por cento, porque quem sabe 
um puxa o outro, para fazer melhor a cada dia o trabalho a que se propôs, também o 
Alexandre, um empresário jovem, eu acredito assim, tudo aquilo que o município puder 
fazer por empresas, pela educação, e pela saúde, deve ser feito, independente se for 
privada, se for área privada, área particular, se gerar cem empregos, cinco empregos, 
dois empregos, é o desenvolvimento, o desenvolvimento não se faz só com grandes 
obras, alias o desenvolvimento se faz do pequeno ao grande, acho que não podemos 
deixar nada de lado, se for de mil, ou de milhões, é desenvolvimento, é investimento, e 
quando alguém pensa em montar o seu negócio, pensa na sua cidade, pensa no seu 
espaço, e no que a  sua comunidade e no que as instituições podem dar de melhor, 
para que esse negócio funcione, então eu acredito assim, que esse projeto também 
deva ser aprovado, e a gente deseja que mais empresas, que mais empreendedores 
coloquem-se a disposição para colocar aqui os seus negócios, para que nós possamos 
também fazer parte de uma forma ou outra, contribuindo com o desenvolvimento da 
cidade, não resta duvida de que todos nós juntos, faremos uma grande diferença, cada 
um no seu espaço, cada um naquilo que tem de melhor para fazer, mas certamente 
todos nós queremos fazer o melhor, em reconhecimento a um morador que nós 
estávamos conversando, pode parecer assim, puxa vida, um vereador, o que quer dar 
nome a uma rua, uma praça, isso é importante, sinal que o vereador soube ir naquela 
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rua, soube ouvir a comunidade, de alguma forma aquela pessoa, esse senhor que a 
gente não conhece, mas que ele conhece a família, sente-se reconhecido, foi alguém 
que colaborou com o seu espaço, com o seu bairro, com a sua rua, com a sua 
vizinhança, eu acho que cada um, volto a dizer, fazendo a sua parte, já esta de bom 
tamanho; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Marcos Soares; Vereador 
Marcos Soares; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas que se 
fazem presentes, entre nessa noite, senhor presidente com um projetinho de lei para 
dar denominação a rua Adão dos Santos Monteiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, 
o Senhor Adão dos Santos Monteiro, foi um senhor que faleceu em 1990, 26 de julho de 
1990, ele era uma pessoa que trabalhou na secretaria de obras, vários anos, se 
aposentou, ai continuou sua carreira como barbeiro, uma pessoa muito prestativa a 
comunidade, e conversando com os moradores da rua lá, eles estão com uma rua, 
atrás da rua Santa Bárbara, sem nome, colocaram luz, colocaram água, só não tem 
nome na rua, e eles me pediram, vamos fazer homenagem ao Seu Adão, colocando o 
nome dele, então foi ai que veio o pedido para mim, e eu hoje estou entrando com o 
projeto e espero ser aprovado por todos os vereadores, Senhor Presidente, também a 
semana passada tivemos o projeto de lei 164/09, que autorizava credito suplementar ao 
orçamento da Fundescar, foi doado cinco mil reais pela Fundescar ao Esporte Clube 
Brasil, veio a mim o presidente do Esporte Clube Floresta, do Esporte Clube Glorinha e 
também do esporte clube Rodoviário, o Seu Manga, o Seu Agenor do Floresta e o Zé 
Boca do Glorinha, eles estão pedindo também que o prefeito envie para a casa o 
mesmo valor para eles, como o Brasil ganhou, acho que todos os clubes merecem, e 
nada melhor representado seria se nós repassássemos essa verba para o Brasil, para o 
Glorinha, pro Floresta, e também o rodoviário, então são clubes que necessitam dessa 
verba, tanto quanto o Brasil, então espero que o prefeito tenha sensibilidade, de mandar 
cinco mil também para os outros clubes, Rudi, gostaria que tu conversasse com ele, 
para que ele fizesse projetinho e mandasse também, hoje os clubes que nós temos no 
nosso município são muito poucos, e são muito mal atendidos, então acho que no 
momento que o prefeito municipal mandar um projeto para a câmara, dando cinco mil 
para cada clube, eles terão como ajeitar tela, gramado e quero parabenizar o Seu Zé 
Boca, o Agenor, o Seu Manga, que são os batalhadores pelo esporte no nosso 
município, acho que a hora que faltar esse pessoal ai, o nosso município vai perder 
muito, porque eles realmente representam a comunidade mais pobre, eles estão juntos 
lá levando o esporte a comunidade, e quero parabenizar eles por esses atos, obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams;  Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico, dizer ao Vereador Marcos 
Soares que o pedido para ajuda para o Esporte Clube Brasil, foi um pedido meu ao 
Senhor Prefeito, mas o senhor prefeito me disse que ele não gostava de mandar um 
projeto para um time só, todos os times vão ganhar, to prefeito vai ajudar na lei de 
auxílios e subvenções, lá na frente, quando vim o orçamento, acontece que o Esporte 
Clube Brasil tem a sede social e deu um problema na construção lá e eles tem que 
arrumar, eles precisaram desse dinheiro urgentemente, e eu, como vocês sabem, o Zé 
Boca sabe disso, que eu labuto nessa área do esporte, já fui campeão de tudo que é 
tudo que é tipo em Carazinho, como cartola, e não adianta nada, o pessoal sabe disso 
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mesmo, ganhei do Alemão no Farroupilha quantas vezes, e é verdade Marcos quando 
tu falava que as pessoas que trabalham nessa área do esporte, os grandes estão 
saindo fora, saiu o Alemão do Farroupilha, eu larguei mão da várzea, ajudo hoje a 
várzea, o Zé Boca também esta meio abandonado, deixou para o Chico agora, seu 
Agenor, é um batalhador lá na Floresta, nós temos o velho guerreiro, o Toloti, são 
pessoas que ainda labutam, nós temos que manter essas pessoas, o esporte tem que 
ser ajudado, e se não for ajudado nós vamos cobrar aqui, pode ter certeza, e fique 
tranqüilo os clubes que estão me ouvindo através da rádio, que o prefeito me disse, que 
a intenção dele é ajudar os clubes que tenham as contas certinhas, aprovada, não vai 
dar para um clube que vai gastar dinheiro a toa, que já teve clube no passado que 
pegou dinheiro e não prestou conta, esse não vai ganhar, tem que prestar conta 
certinho daquilo que ganha, tem um aparte vereador; Vereador Paulino de Moura; me 
da um aparte vereador, até para auxiliá-lo, nós estivemos no gabinete do deputado 
Lara, presidente do PTB, onde nós conseguimos já para esse ano orçamento no valor 
de duzentos mil reais para nós colocarmos em dois campos no município de Carazinho, 
ou em quatro campos,  então o prefeito já esta elaborando o projeto, até quarta ou 
quinta-feira será entregue ao Lara, e ele vai trazer para nós através da secretaria de 
turismo do estado do Rio Grande do Sul, também vamos encaminhar o projeto, onde 
nós vamos fazer um parcão, um tão sonhado parcão, aqueles que não acreditavam no 
parcão, vai sair lá no nosso aeroclube, é onde o Lara esta colocando lá um valor de 
quatrocentos mil reais, para que nós possamos lá construir uma área de lazer para os 
nossos munícipes, então, realmente o esporte precisa ser ajudado, mas o esporte 
precisa se ajudar, e hoje tu falaste tudo, nosso esporte amador esta morrendo, por quê? 
Porque as pessoas que gostam estão parando, e outros novos não estão dando 
seqüência, chegou ao extremo, o pessoal do rodoviário me procurar, pedir para 
transformar aquilo lá numa pracinha, e num posto de saúde, então quer dizer, as 
pessoas não querem mais esporte, também por incompetência nossa, eu acho que 
nosso esporte no município de Carazinho, nós vamos cobrar isso do prefeito Aylton, 
que melhore mais para isso, obrigado, desculpa; Vereador Felipe Sálvia;  verdade, 
tudo que tu falou é verdade Vereador Alemão que o prefeito vai ajudar, nós não 
podemos mais deixar, eu sempre defendi, os mais antigos sabem disso, que eu brigava 
por causa do esporte, esta lá o Ademir, foi campeão comigo no carazinhense, lá nos 
fundos, eu quando falo em esporte me arrepio, o Jarré também faz parte dessa área, 
dizer para vocês o seguinte, Senhor Presidente, com o tempo que me resta, dizer que 
hoje pela manhã, eu e o Vereador Gilnei Jarré, o Vereador Eugênio Grandó esta 
enfermo, da Comissão de Justiça e Finanças, ta doente, então não veio, então nós 
tivemos uma reunião com a Giane do SESC, onde eu fiquei abismado, eu perguntei 
para ela o que o SESC fazia, eu já sabia, eu nunca vou votar contra o comercio gente, 
nunca, eu sempre fui um batalhador pelo comércio, sempre briguei pelo comércio, eu 
vou votar a favor sim, esse, aquele ou depois, vou votar favor, mas hoje ela me dizia 
pela manhã, duzentos mil para a saúde, não é Jarré, duzentos mil para a saúde, 
mostrou o projetinho, mais um ônibus para idoso, então o social, Vereadora Sandra 
Citolin, eles fazem e fazem muito bem, mas mais que isso, as pessoas que estão me 
ouvindo, Senhores Vereadores, publico aqui que esta me ouvindo, mais que isso, mas 
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gente, um prédio de seis milhões de reais, todo em vidro fume, na nossa cidade, como 
vai ficar bonito, um investimento muito grande para Carazinho, nós não podemos 
perder, não podemos perder, e eu acho que esta demorando muito gente para fazer 
isso, nós temos que ter pressa, porque ela me dizia que tem municípios que estão 
atrás, querendo esse investimento, e nós não podemos perder, então eu fiquei muito 
contente de ter essa reunião com a gerente do SESC aqui, porque ela me explicou bem 
certinho, o que vai ser feito, e o que eles fazem pelo social, olha, eu fiquei apavorado, é 
muita coisa mesmo, dizer também que entrou o projeto hoje a tarde, e a Comissão de 
Justiça e Finanças deu parecer, como tem feito sempre, projeto entra, uma hora depois 
se vota, a Comissão de Justiça e Finanças, e o Jarré é oposição ao governo, mas 
nunca travou um projeto, eu trabalho com ele, ele no momento que entrou ele me disse, 
Felipe, vai entrar um projeto depois para fazer uma terraplanagem numa empresa ai, eu 
já sabia que era do Graeff, tem muito vereador visitando você lá, e eu vou te visitar, 
tomar um cafezinho contigo, porque eles já estão indo de monte lá, eu também tenho 
que ir também, e daí entrou mais o projeto da Fuccar, então é isso gente, nós estamos 
aqui para votar, para ajudar, para isso que a gente é eleito, projeto entrou a gente vota, 
aqui se briga, mas também se resolve, então era isso Senhor Presidente que eu queria 
falar na noite de hoje; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador 
que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão, contrários que se manifestem, aprovação unânime dos projetos, Senhora 
Secretária proceda a leitura do projeto em separado; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin;  Projeto de Lei nº 147/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Institui 
gratificação aos membros da Comissão de Julgamento Prévio de Recursos aos "Autos 
de Infração". O presente projeto de lei com emenda modificativa é constitucional, e 
nada a opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos 
parecer favorável à tramitação da matéria; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Finanças do projeto, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, Senhora Secretária 
proceda a leitura do parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social  do projeto; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 147/09. Autor: Executivo 
Municipal. Ementa: Institui gratificação aos membros da Comissão de Julgamento 
Prévio de Recursos aos "Autos de Infração". O presente projeto de lei com emenda 
modificativa encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de Ordem Econômica e 
Social do projeto, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, Senhora Secretária proceda a leitura da emenda  modificativa; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; Emenda modificativa ao projeto de lei 147/2009. 
fica incluído o parágrafo primeiro e segundo no artigo segundo do projeto de lei 
147/2009. autoria Comissão de Justiça e Finanças. Artigo segundo, o valor da 
gratificação criada pelo artigo anterior corresponderá ao valor de duzentos e setenta e 
nove reais e trinta e um centavos mensais, a gratificação será paga somente no mês 
que houver julgamento de recursos, sendo vedado o pagamento quando não houver 
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julgamento pela comissão, inciso segundo: fica vedado a participação de detentores de 
cargos em comissão – CCs, na referida comissão; Presidente Vereador Leandro 
Adams; esta em discussão a emenda modificativa com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por todos, esta em 
discussão o projeto com emenda e pareceres já aprovados, Vereador Felipe Sálvia; 
Vereador Felipe Sálvia; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, venho até essa 
tribuna para falar sobre a emenda, Senhores Vereadores, nós da Comissão de Justiça 
e Finanças, eu e o Vereador Gilnei Jarré, achamos por bem fazer uma emenda hoje 
pela manhã, com a ajuda do jurídico, do Vedana, pagando somente quando a comissão 
se reunir, porque se não o seguinte, o município ia arcar com despesas durante um 
mês inteiro, se reúne, trabalha, vai ganhar, se não trabalha, não ganha, daí o município 
não gasta, e também vedando, Senhores Vereadores a participação nessa comissão 
dos cargos de confiança, dos CCs, é interessante que numa comissão importante como 
essa, que julga os recursos, que não tenha os apadrinhados políticos, tenha aquele 
concursado, que eu já sei, já vi no passado, não somente em Carazinho, o cargo de 
confiança ele esta sujeito ali ao partido, ao prefeito, ao amigo do prefeito, aos 
vereadores, chega lá, tem um problema lá, então tem aquele jeitinho, e aquele pessoal 
que é concursado não tem, concursado esta lá ele vai fazer certinho, então é por causa 
disso que nós fizemos essa emenda, certo Senhores Vereadores; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovação unânime, 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 30 de novembro 2009 às 18: 45 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Vereador Leandro Adams                                     Vereadora Sandra Citolin    
                   Presidente                                                             Secretário  
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