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Ata da Reunião Ordinária do dia 07 de dezembro de 2009.............Ata 58 
 

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 07 de dezembro de 2009, convido a Vereadora Sandra 
Citolin para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; 
(leitura da Bíblia); esta em apreciação a ata da reunião extraordinária do dia 25 de 
novembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião extraordinária do dia 25 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 
30 de novembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 30 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 extraordinária do 
dia 02 de dezembro de 2009, esta em discussão a ata da reunião extraordinária do dia 
02 de dezembro 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; senhor Leandro Adams. Presidente da Câmara Municipal de vereadores. 
Senhor Vereador.  Cumprimentamos e agradecemos a V.Exa. e a todos os demais 
vereadores desta casa, pela agilidade e sensibilidade em priorizar a aprovação do 
projeto 175/09, que institui a lei municipal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e empreendedor individual de Carazinho. Entendemos que a implantação da 
referida lei, é um dos pilares para a criação de um ambiente econômico favorável ao 
desenvolvimento dos pequenos negócios de Carazinho. Por isso nosso contentamento 
com a sua aprovação e nosso desejo de podermos contar com V.Exas. também para 
esta fase. Ainda podemos evoluir para outros benefícios ainda não contemplados neste 
momento, mas foi, sem duvida, uma grande conquista para as pequenas empresas de 
nosso município, que os senhores ajudaram a construir. Muito obrigada. 
Atenciosamente. Maria Martins da Silva Meyer. Gestora de projetos. SEBRAE Planalto 
e Norte; (Leitura de correspondência do ex - Prefeito Municipal Alexandre Goellner, 
destinada ao Senhor Vereador Eugênio Grandó – Presidente da Comissão de 
Orçamento e Controle da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, não 
transcrita em ata por solicitação do Vereador Gilnei Jarré e anuência do Presidente 
Vereador Leandro Adams); Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Jarré; Vereador Gilnei Jarré; eu não sei por que estão lendo este 
documento, este documento não é para a câmara, este documento é para a comissão, 
depois que a comissão analisar ele vai fazer parte da tomada de contas, o senhor 
diretor de expediente tem que saber o que ele faz ai, e analisar os documentos que ele 
emite para a ordem do dia, se nem nós que somos interessados não lemos ainda, estão 
lendo ai, o que é isso? Presidente Vereador Leandro Adams; mas tem que constar 
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em ata, não é vereador; Vereador Gilnei Jarré; não senhor, Senhor Presidente, vai 
constar em ata depois, isso é para a comissão, endereçado para a comissão, não é 
para a Câmara de Vereadores, Comissão; Presidente Vereador Leandro Adams; 
bom, portanto ficou registrado que dentro do período o prefeito prestou sua defesa, 
prossiga a leitura Senhora Secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 07 de Dezembro de 2009. Convite do. Hospital de Caridade de Carazinho, 
para participar da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 18 de dezembro, onde 
ocorrerá a eleição da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal do 
Hospital. Convite do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo do Planalto, para participar 
da XXVI Exposição Morfológica e prova Classificatória ao Freio de Ouro, a realizar-se 
de 10 a 13 de dezembro. Convite da EEEM Veiga Cabral, para participar da solenidade 
de Formatura do 3º ano, realizado dia 05 de dezembro. Convite da CDL, para participar 
do Jantar Festivo de Natal e Final de Ano, a realizar-se dia 11 de dezembro. Convite da 
ULBRA campus Carazinho, para participar da solenidade de formatura da Pós-
Graduação/Especialização em “Gestão da Segurança na Sociedade Democrática”, a 
realizar-se dia 11/12. Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano de BBS Indústria 
e Comércio Ltda. Recebimento de Cartão de Natal e Final de Ano, da Câmara Municipal 
de Ibirubá/RS. Convite da SMEC, para participar da Mostra de Projetos 
Interdisciplinares das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do 
projeto “Linguagens e Diversidade Cultural” realizado doa 05/12. Convite do CMEP para 
a VII Edição da Expo Fazer a realizar-se dia 11/12. Of. 1267/09 do Conselho Tutelar, 
solicitando o uso da Tribuna Livre. Of. 1805 do Ministério dos Esportes, em resposta a 
OD 3.250/09. Of. 285/09 do Executivo Municipal, em resposta a OP 242/09. Of. 286/09 
do Executivo Municipal, em resposta a OP 243/09. Of. 046/09 da Corsan, em resposta a 
OD 3.717/09. Of. 130/09 da FETAPERGS, em resposta a OD 3.704/09. Of. 289/09 do 
Executivo Municipal, em resposta OP 257/09. Of. 292/09 do Executivo Municipal, em 
resposta OP 249/09. Emenda ao PL 152/09 de autoria do vereador Gilnei Jarré. Projeto 
de Lei n° 179/09 de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza abertura de Crédito 
Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR. Projeto de Lei n° 180/09 de autoria do 
Executivo Municipal, o qual inclui meta nas Leis Municipais n° 7.017-PPA 2010/2013 e 
n° 7.068-LDO/2010. Projeto de Lei n° 181/09, de autoria do Executivo Municipal, o qual 
autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio para transporte de trabalhadores do 
município. Projeto de Lei Legislativo n° 068/09 de autoria do Vereador Erlei Vieira, o 
qual dá denominação ao segmento designado "Travessa 01", Bairro Aeroclube. Projeto 
de Lei Legislativo n° 069/09 de autoria dos Vereadores Gilnei Jarré e Eugenio Grandó, 
o qual estabelece o requisito de bacharel em direito com registro na OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil para exercer o cargo de Chefe do PROCON; Presidente 
Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
2913/1735/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que DETERMINE ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes depositados na RUA PEDRO REHN, 
no Bairro Ouro Preto, nas imediações da Escola de Educação Infantil SANTA ISABEL, 
eis que o local virou depósito de todos os tipos de lixos, pois semanalmente os 
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moradores dos arredores descarregam lá seus entulhos, necessitando seguidamente 
serem recolhidos em função de que naquele local há grande fluxo de carros, pois os 
pais deixam seus filhos no mencionado educandário e retornam ao final do expediente 
para buscá-los, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2914/1736/09, Solicitando que 
determine ao setor competente para que realize uma operação tapa buraco no asfalto 
da Rua Diamantino Tombini, Bairro Oriental, Vereador Elbio Esteve - PSDB; 
2915/1737/09, Solicitando que determine ao setor competente para que realize  a 
canalização da rede de esgoto   da  Rua  João Olaneck, Bairro Vila Rica, Vereador 
Elbio Esteve - PSDB; 2916/1738/09, solicitando que seja providenciado com a maior 
brevidade possível a capina dos canteiros centrais da Av. Pátria em toda a sua 
extensão, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2917/1739/09, solicitando que seja 
providenciado com a maior brevidade possível uma operação tapa buracos na Av. 
Pátria, em frente à escolinha do Colégio Aparecida, pois a referida via se encontra em 
péssimas condições de trafegabilidade, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2918/1740/09, 
solicita para o setor competente que realize a retirada de entulhos verdes depositados 
na Rua Abrão do Triunfo, em frente ao nº 192, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 
2919/1741/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que inclua no cronograma 
de trabalhos, a limpeza e capina no passeio público da RUA SILVA JARDIM, no Centro 
da cidade, entre as quadras das Ruas Antônio Vargas e Antônio José Barlete, eis que a 
vegetação encontra-se muito alta dificultando a visualização de veículos que possam 
estar acessando a Avenida Antônio José Barlete, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2920/1742/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que determine 
ao setor responsável seja incluído no cronograma de obras seja realizado o 
patrolamento e cascalhamento da RUA JULIO ARTUR ARNOLD, no bairro Floresta, eis 
que a mencionada via pública encontra-se intrafegável, necessitando de melhorias de 
infra-estrutura para os moradores que lá residem e reclamam as más condições que se 
encontra, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2921/1743/09, Encaminhamos solicitação 
ao Executivo Municipal para que determine com a máxima urgência possível que o 
setor competente providencie a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) 
na Av. Flores da Cunha, em frente ao Restaurante Borghetti, Vereador Felipe Sálvia –
PDT; 2922/1744/09, Encaminhando solicitação ao Executivo Municipal para que 
determine ao setor competente imediatas melhorias na Rua Piauí, no bairro Oriental, 
Vereador Felipe Sálvia –PDT; 2923/1745/09, Solicitamos ao Executivo Municipal que 
determine ao setor competente a realização de trabalhos de melhorias, tais como 
limpeza, capina e manutenção em geral, nas Praças localizadas nos Bairros Princesa e 
Ouro Preto, Vereador Felipe Sálvia – PDT: 2924/1746/09, Encaminhando solicitação ao 
Executivo Municipal para que entre em contato com o setor competente no sentido de 
viabilizar que seja feito o saneamento básico para os moradores da Rua Assis 
Chateaubriand, pelo terreno da antiga “Scan”, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2925/1747/09, Solicita ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
para que realize levantamentos por sua equipe técnica, para possibilidade de 
desenvolver melhorias na parte de infra estrutura no Bairro Fey, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2926/1748/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
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competente para realizar o concerto do calçamento na Rua Itaqui aproximo ao numero 
766, (Operação Tapa Buracos com máxima urgência, esta intransitável, Vereador 
Rudinei Brombilla - PP; 2927/1749/09, Encaminhamos solicitação ao Executivo 
Municipal para que determine com a máxima urgência possível que o setor competente 
providencie a limpeza e instalação de uma tampa no bueiro localizado na Rua José de 
Alencar, esquina com a Rua Hilário Ribeiro, Vereador Felipe Sálvia –PDT; 
2928/1750/09, Solicitação  ao Executivo Municipal que determine ao setor competente 
realizar trabalhos de melhorias tapa buracos e compactação na rua São Sebastião  no 
bairro Alvorada, a mesma esta sem condições de transitar devido a quantidade de 
buracos. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams –PT; 2929/1751/09, 
Reitera a solicitação para que o Executivo Municipal viabilize junto a Secretaria de 
Obras restaurar o calçamento da rua São Paulo no Bairro Oriental, onde as pedras 
estão totalmente soltas no meio desta via,  e por ser esta rua de  grande movimento e 
acesso a escola Ernesta Nunes e UPF  esta causando transtornos a motoristas e 
pedestres. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams –PT; 2930/1752/09, 
Solicitação  ao Executivo Municipal que determine ao setor competente realizar 
trabalhos de melhorias e tapa buracos na rua Pernambuco no bairro Oriental,a mesma 
esta sem condições de transitar devido a quantidade de buracos. Solicitação dos 
moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 2931/1753/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita capina e roçagem em frente à escola Carlinda de 
Britto, na Rua Guilherme Beccon; no bairro Vila Rica, Vereador Estevão De Loreno –
PP; 2932/1754/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos na Rua Polidoro Albuquerque, Vereador Estevão De Loreno – PP; 
2933/1755/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento 
e o cascalhamento da Rua Humberto Lampert, no bairro Vila Rica, Vereador Estevão 
De Loreno - PP; 2934/1756/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita 
Operação Tapa Buracos na Rua Henrique T. Schutz, em frente ao nº 636, no bairro Vila 
Rica, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2935/1757/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o patrolamento e o cascalhamento na Rua Guilherme 
Beconn, na parte de chão batido, no Bairro Vila Rica, Vereador Estevão De Loreno –
PP; 2936/1758/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja refeito o quebra- 
molas em frente a escola Carlinda de Britto, na Rua Guilherme Beccon, no bairro Vila 
Rica, Vereador Estevão De Loreno - PP; 2937/1759/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja refeito o calçamento da Rua Gal.Netto, nas mediações da 
esquina da Rua Gal.Sampaio até Rua Ramiro Barcelos, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 2938/1760/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos com urgência na Rua Alberto Graeff, no bairro Vila Rica, Vereador 
Estevão De Loreno - PSDB; 2939/1761/09, Reiterando ao Executivo Municipal com 
URGÊNCIA, que determine ao setor competente a realização de trabalhos de limpeza 
na tubulação da boca de lobo (bueiro) entupido com muita terra e areia, localizado na 
Rua Otto Albino Guerardht, frente ao nº. 371, Bairro Sommer. Solicitação dos 
moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2940/1762/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente realizar operação tapa buracos e pintura 
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de solo em toda a extensão da Avenida São Bento, localizada no Bairro Glória/ 
Floresta. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2941/1763/09, 
Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor competente trabalhos de 
patrolamento, cascalhamento, compactação e capina no final da Rua Rio Negro, 
localizada no Bairro Floresta, pois a mesma possui diversos buracos e têm intenso 
tráfego de veículos. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora Sandra Citolin –
PMDB; 2942/1764/09, Solicita ao Executivo Municipal que determine ao setor 
competente operação tapa buracos e melhorias no trecho do calçamento em toda a 
extensão da Rua Itaqui, localizada no Bairro Floresta, pois a mesma é corredor do 
transporte coletivo. Solicitação dos moradores e motoristas, Vereadora Sandra Citolin - 
PMDB; 2943/1765/09, solicita ao setor competente que realize a retirada de entulhos 
verdes depositados na Rua Presidente João Goulart em frente ao nº 167, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2944/1766/09, solicita para o setor competente que realize a 
retirada de entulhos verdes depositados na rua Cristovão Colombo em frente ao nº 108, 
Vereador Erlei Vieira – PSDB; 2945/1767/09, solicita para o setor competente a retirada 
de entulhos verdes depositados na rua Duque de Caxias em frente ao nº 219, Vereador 
Erlei Vieira –PSDB; 2946/1768/09, solicita ao setor competente que realize a retirada de 
entulhos verdes depositados na rua Bispo laranjeiras em frente ao nº 209, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; 2947/1769/09, solicita ao setor competente que se tomem 
providencias quanto ao banheiro publico de nossa praça Alfredo D’Amore a praça do 
hospital, pois encontra-se e, péssimas condições de uso, há entupimento em um dos 
sanitários impossibilitando-o de uso, o estado da mesma é calamitoso, esta com 
infiltrações, vidros quebrados e todo pichado, sem falar no mau cheiro que é 
insuportável, Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2948/1770/09, Solicita para que o Executivo 
Municipal viabilize junto a Secretaria de Obras efetuar a desobstrução da rua principal  
de acesso ao bairro Cantares a qual esta com vários montes de terra inviabilizando o 
trânsito. Solicitação dos moradores, Vereador Leandro Adams - PT; 2949/1771/09, 
Solicita para que o Executivo Municipal viabilize com urgência um coordenador para o 
PROCON, para que a população passa fazer valer os  direitos dos consumidores, bem 
como um espaço físico para atender a demanda do publico. Solicitação dos usuários, 
Vereador Leandro Adams – PT; 2950/1772/09, REITERANDO e  Solicitando ao setor 
competente que seja efetuado melhorias no calçamento da rua Ivalino Brum em toda 
sua extensão e providencie o fechamento de um buraco próximo à residência de 
numero 714, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2951/1773/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que realize a nomeação imediata do  coordenador do Programa Balcão do 
PROCON, bem como alocação de recursos financeiros e materiais necessários no 
intuito de garantir o acesso à população Carazinhense na defesa de seus Direitos 
enquanto consumidora, Vereador Eugênio Grandó - PT; 2952/1774/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal, que continue com o convenio realizado com a Superintendência 
dos Serviços Penitenciários – SUSEP, e amplie o Protocolo para aproveitamento de 
mão de obra prisional, oportunizando mais vagas e contribuindo para ressocialização 
dos apenados, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 2977/1775/09, Solicita ao Executivo 
Municipal para que determine ao setor competente para que realize levantamentos por 
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sua equipe técnica,para possibilidade de desenvolver melhorias na parte de infra 
estrutura no Bairro Santa Terezinha, Vereador Rudinei Brombilla – PP; requerimentos: 
2953/534/09, 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 Câmara dos Deputados, aos Líderes de 
Bancada e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, manifestando o apoio 
desta Casa Legislativa a aprovação do Projeto de Lei nº 3574 de 2008, do Senado 
Federal, Senador Gerson Camata, que proíbe a cobrança pela emissão de carnê de 
pagamento ou boleto bancário. A proposta inclui esse tipo de cobrança entre as 
cláusulas de contrato consideradas ilegais pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/90), por constituir prática abusiva. O cidadão brasileiro a cada dia que passa, está 
cada vez mais sobrecarregado de taxas e impostos a pagar, por isso acreditamos que 
toda forma encontrada para beneficiar essas pessoas com a isenção de certas taxas, 
diminuindo custos é muito bem vinda. Não é justo que o consumidor arque com 
despesas de carnês ou boletos bancários por não ter condições de efetivar uma compra 
a vista. Acredito que por consciência própria os fornecedores de produtos e serviços 
que parcelam suas vendas, como lojas e supermercados deveriam pensar desta forma, 
deixando de impor ao consumidor a cobrança indevida de valores destinados a cobrir 
os custos de emissão do boleto bancário. Assim como o Senador autor da proposta, 
também considero que este tipo de cobrança, além de abusiva, é socialmente injusta, 
pois prejudica principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo, que não 
possuem conta em banco ou cartão de crédito e, por isso, acabam pagando as 
prestações por meio de carnês ou boletos. Esperamos que esta medida entre em pauta 
para votação com a maior brevidade possível, pois virá a beneficiar uma grande parcela 
da sociedade brasileira, principalmente o cidadão de classe média baixa, que só 
consegue comprar seus bens através do parcelamento com carnês e boletos bancários, 
Vereador Felipe Sálvia –PDT; 2954/535/09, o vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação, seja enviado 
ofício ao Sr. Ermogenes Bodanese, diretor da CORSAN, solicitando com a maior 
brevidade possível que seja feita a reposição do pavimento de paralelepípedos das ruas 
Marcilio Dias, Santa Terezinha e Raimundo Kloeckner, onde foram realizados serviços 
de reparos na rede e até a presente data encontra-se aberto os referidos locais, 
causando transtornos aos moradores e motoristas que trafegam diariamente pelas vias. 
Sugerimos o envio do documento para o setor de fiscalização e secretaria de obras do 
município. Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 2955/536/09, os vereadores abaixo assinados 
solicitam na forma regimental, que homenagem de “Destaque Jornalístico” do ano de 
2009, seja concedida a jornalista Mara Steffens, eis que a mesma sempre marcou 
presença nas reuniões ordinárias desta casa legislativa, bem como em outras 
oportunidades, merecendo desta forma nosso reconhecimento pela assiduidade neste 
poder. Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Felipe Sálvia - PDT, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP, Vereador Estevão De Loreno – PP e Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 2956/537/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício 
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do Poder Legislativo de Carazinho à Excelentíssima Senhora Doutora Procuradora 
Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Ministério Público Estadual) Simone 
Mariano da Rocha Simone Mariano da Rocha, em Porto Alegre, e ao Excelentíssimo 
Senhor Doutor Procurador da República de Passo Fundo (Ministério Público Federal), 
bem como ao Ilustríssimo Senhor  Jamill Abid, DD. Superintendente da 
Superintendência  de Gestão e Estudos Hidroenergéticos – SGH – Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANNEL – Brasília/DF, solicitando que sejam apuradas as ilicitudes 
e/ou irregularidades administrativas, civis e penais, considerando a gravidade do 
apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 
informando a ocorrência de ilegalidade e expressa ofensa a Lei 8666/93 (Lei de 
Licitações), o qual, tomamos conhecimento através da resposta do Pedido de 
Informações que encaminhamos a Eletrocar (cópia do pedido e resposta em anexo). 
Com relação à questão atinente ao apontamento efetuado pelo Tribunal de Contas, por 
ser fato novo, ainda não foi objeto de análise pelo Ministério Público Estadual, seguindo 
em anexo material relativo aos inúmeros pedidos de averiguação apresentados perante 
a Promotoria de Justiça de Carazinho, que são a prova de que nunca nos contentamos 
com o fato de um bem público, no caso o projeto de construção da PCH Passo do 
Cabrito, ter sido vendido sem licitação ou autorização legislativa, fato hoje comprovado 
através do apontamento efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme a 
resposta ao Pedido de Informações que passou no plenário desta Casa, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 2957/538/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que  após  lido  em plenário  seja  enviado  ofício  ao  Executivo  Municipal  
solicitando. 1.Quantos aparelhos de eletrocardiograma o município de Carazinho 
possuí? 2. Quais marcas e modelos dos aparelhos e se os mesmos estão em 
funcionamento. 3. Se estiverem em manutenção qual data foi enviado para reparo 
(enviar copia ordem de serviço). 4. Quem é responsável pela manutenção destes 
aparelhos, se a prefeitura possui funcionário responsável pela manutenção ou contrata 
empresa para fazer os reparos, caso efetuada alguma manutenção no ano de 2009 
enviar copia do  laudo técnico da mesma. I. Existe alguma empresa credenciada para 
realização de eletrocardiograma no município. II. Informar quantas pacientes encontra-
se na lista de espera para realização deste exame.Justificativa: Tal solicitação se deve 
ao fato das constantes reclamações de usuários de saúde do SUS - Sistema Único de 
Saúde, relativa à dificuldade de acesso, bem como na demora marcação para 
realização do exame de eletrocardiograma junto ao CEM, Centro de especialidades 
medicas. Alguns usuários afirmam que o aparelho encontrasse desde setembro de 
2009, com defeito e o município não providenciou o conserto do mesmo, Vereador Erlei 
Vieira –PSDB; 2958/539/09, O Vereador abaixo  assinado  solicita  na  forma  
regimental,  que  após  lido  em plenário  seja  enviado  ofício  ao  Executivo  Municipal  
solicitando. Quantos veículos de aluguel o município de Carazinho possui? Como se 
deu a contratação da empresa a qual esta fornecendo o serviço de aluguel dos 
veículos. Enviar copia deste processo.Enviar copia do contrato de locação dos veículos. 
Enviar copia do (CRLV) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de todos os 
veículos alugados do município.JUSTIFICATIVA: Verificar possíveis irregularidades na 
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contratação de empresa para locação de veículos para o município de Carazinho, 
Vereador Erlei Vieira –PSDB;  2959/540/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na 
forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÕES: 1 – Se o carro utilizado para transportar as pessoas do Distrito de 
Pinheiro Marcado para outras localidades já foi consertado. 2 – Caso não tenha 
ocorrido o conserto, se foi colocado à disposição dos moradores do Distrito de Pinheiro 
Marcado outro veículo. 3 - Como é feito o translado das pessoas que precisam de 
atendimentos médicos com urgência mediante a ausência do referido veículo, Vereador 
Erlei Vieira – PSDB; moções: 2960/574/09, ofício em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho manifestando nossos CUMPRIMENTOS ao ESPORTE CLUBE VILA NOVA 
que sagrou-se CAMPEÃO na final do CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS, 
evento organizado pelo CMD, onde foram disputadas 56 partidas, ainda estender 
cumprimentos a equipe VICE CAMPEÃ a ASSOCIAÇÃO OURO PRETO, e ao 3º 
colocado o VASCO DA GAMA “B”. PARABÉNS as equipes pelos resultados alcançados 
no campeonato, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2961/575/09, ofício de 
CUMPRIMENTOS ao Tenente Coronel ADERLI MAXIMINO DAL BOSCO, que no 
último dia 26 de novembro, marcou sua ida para a reserva da corporação da Brigada 
Militar, recebeu em solenidade no batalhão da Brigada uma flâmula com o símbolo do 
batalhão e ainda foi inaugurada sua foto junto à galeria de ex-Comandantes. Receba 
em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos 
PARABÉNS pela sua atuação e bons serviços prestados frente à briosa Brigada Militar 
de Carazinho, Vereador Paulino de Moura – PTB; 2962/576/09, 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 de Engenheiros e 
Arquitetos de Carazinho,   parabenizando os Engenheiros e Arquitetos pela passagem 
do Dia do Arquiteto e do Engenheiro,  a ser comemorado em 11 de dezembro de 2009. 
Um arquiteto é o profissional que está à frente da construção ou da reforma de edifícios 
e que, ao esboçar uma planta, preocupa-se não só em determinar os materiais a serem 
usados, mas também com o espaço disponível. Para o arquiteto, levar em conta a 
disposição dos objetos, a ventilação e a iluminação é tão importante quanto o cálculo da 
obra.Já em relação a ambientes externos, ele pode planejar e organizar o crescimento 
de cidades e bairros. E no seu dia-a-dia, os engenheiros usam e abusam de idéias, 
sempre aplicando métodos e técnicas economicamente viáveis, com auxílio da 
matemática e das ciências. Buscam aliar as melhores condições de segurança ao 
menor custo, sendo requisitados em todas as áreas, seja no campo, na cidade ou até 
no espaço sideral. Muitos produtos e serviços que revolucionaram nossas vidas saíram 
de suas mentes engenhosas, como automóveis, eletrodomésticos, foguetes, 
computadores e controle da poluição do ar, por exemplo. Nossos parabéns, nesta data 
cumprimento a todos os profissionais Arquitetos e Engenheiros de Carazinho, que 
exercem a profissão com ética, competência e respeito ao ser humano, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 2963/577/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do 
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Poder Legislativo de Carazinho, a Associação Médica de Carazinho, a Direção do 
Hospital de Caridade de Carazinho e a Pronto Clínica de Carazinho   parabenizando 
todos os profissionais fonoaudiólogos  pela passagem do Dia do Fonoaudiólogo,  a ser 
comemorado em 09 de dezembro de 2009. A profissão foi regulamentada no Brasil em 
9 de dezembro de 1981 através da Lei nº. 6.965, daí a razão da escolha da data para 
homenagear os fonoaudiólogos. De acordo com o Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
Audiologia, Linguagem, Motricidade Oral e Voz são as especialidades reconhecidas na 
profissão e, conseqüentemente, áreas de atuação do fonoaudiólogo. Profissional da 
área de saúde com formação superior em Fonoaudiologia - cuida dos distúrbios da fala, 
audição, escrita, leitura e demais problemas que afetam a comunicação humana. 
Atuando em consultórios, clínicas, hospitais, postos de saúde, escolas e instituições 
especializadas, o fonoaudiólogo trata as disfunções da fala e escrita e desempenha 
importante papel na integração social de pessoas com tais deficiências. Pode também 
auxiliar profissionais que precisam da voz para executar determinadas atividades como 
professores, políticos, locutores e artistas, além de elaborar programas de redução de 
ruído em fábricas e indústrias e reeducar músculos da cabeça e pescoço de portadores 
de aparelhos dentários. Nossos parabéns, nesta data cumprimento a todos os 
profissionais fonoaudiólogos, que exercem a profissão com ética, competência e 
respeito ao ser humano, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 2964/578/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o Plenário, seja enviado ofício do Poder 
Legislativo de Carazinho, ao Presidente da Centrais Elétricas de Carazinho S/A  - 
ELETROCAR, encaminhando os cumprimentos deste Poder Legislativo Municipal com 
relação aos trabalhos de decoração do Natal Alegria. Todos os anos a Eletrocar é a 
responsável pela parte de iluminação do Natal Alegria, instalando nas ruas do município 
a decoração natalina, com muitas luzes que fazem o Natal dos carazinhenses ter 
sempre muito brilho. Lembramos sempre de cumprimentar a administração municipal 
pela decoração de Natal, sem lembrar de agradecer os incansáveis funcionários da 
Eletrocar pela sua parcela de contribuição, por isso desta vez queremos fazer justiça ao 
dizer que independente dos percalços que atrasaram a decoração deste ano, a 
Eletrocar não deixa nunca a desejar, fazendo sempre a sua parte com muita 
competência e dinamismo. Recebam, a direção e demais funcionários, o 
reconhecimento deste Vereador, que muito orgulha-se em ter lutado para garantir que a 
Eletrocar continuaria a pertencer ao povo de Carazinho, no passado fui contra sua 
venda, e a qualquer tempo meu posicionamento vai ser sempre o mesmo, a Eletrocar é 
nossa, do nosso povo, da nossa gente, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2965/579/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário 
para aprovação, seja enviado ofício parabenizando ACF – Associação Carazinhense de 
Futebol em nome de sua Presidente a Senhora DANIELA PORTILHO DA  SILVA   e 
extensivo ao todos os atletas pela conquista da  “TAÇA RBS”  na categoria juvenil sub-
20 de futsal, sendo   realizado  o quadrangular final  na cidade de Chapada.  Está de 
Parabéns todo o grupo de trabalho – Técnicos, Atletas e Diretores – por esta conquista 
tão desejada. Felicitações extensivas aos colaboradores e simpatizantes que apoiaram 
sempre calorosamente a equipa neste trajeto que mais uma vez é orgulho para o nosso 
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município de Carazinho, Vereador Rudinei Brombilla - PP; 2966/580/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a direção das Centrais Elétricas de 
Carazinho - ELETROCAR  em nome do Seu Diretor Presidente – Albano Kayser e 
extensivo aos demais diretores e colaboradores desta conceituada empresa, pelo índice 
de satisfação  que atinge 74,36%  dos consumidores  ouvidos pela (ANNEL)  sobre a 
qualidade de atendimento  da prestação  dos serviços, Vereador Rudinei Brombilla - 
PP; 2967/581/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando  a 
talentosíssima Artista Plástica Ilse Ana Piva Paim, cuja fama internacional projeta o 
nome de nossa querida Carazinho e serve de orgulho, exemplo e admiração por parte 
de todos nós carazinhenses. Receba nossos cumprimentos por ocasião da organização 
do evento que marcou o lançamento do livro da poetisa Márcia Sbardelotto, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 2968/582/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando a Senhora Márcia Sbardelotto, Poetisa carazinhense e Consulesa do 
Movimento Poetas Del Mundo, pelo lançamento do livro “Cinco Luas e uma Canção”, 
um diário poético que descreve sua observação acerca da maturidade humana, em 4 
de dezembro na D’Art Galeria. Márcia, que é graduada em Artes e Especialista em 
Artes-Educação, é também designer de jóias e um claro exemplo de superação, diante 
da perda auditiva que sofreu e a fé que a fez recuperá-la após 5 anos de silêncio. 
Nossos sinceros votos de agradecimento e parabéns a todos colaboradores que 
contribuem para que tenhamos o orgulho de sermos carazinhenses, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 2696/583/09, 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 Sérgio Almir Guimarães Peixoto “O Tio Pisca”, pelo 
troféu de melhor comentarista esportivo entregue pela PODHIUN pesquisas no 04 do 
mês corrente na sede da UACC, sendo que no dia 05, tio Pisca como é carinhosamente 
chamado, esteve em Porto Alegre onde recebeu o Diploma de Colaborador de Ações 
Comunitárias em reconhecimento a sua inestimável contribuição às causas do 
movimento comunitário do Rio Grande do Sul. Parabenizamos o TIO PISCA pelas 
homenagens merecidamente recebidas, pois é uma pessoa atuante em nossa 
comunidade um excelente profissional, Vereador Erlei Vieira - PSDB; 2970/584/09, 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 Jorge 
Moreira que concorrendo pela chapa 02 foi eleito presidente dos bairros São Pedro, 
Boa Vista São João e bairro Herter-Sandri a eleição ocorreu no dia 05 do mês corrente, 
com vitória de 80% dos votos. Parabéns ao Sr Jorge Moreira pela vitória e desejamos 
uma excelente gestão, pois sabemos de sua competência, honestidade e garra para 
lutar em prol da comunidade, Vereador Erlei Vieira –PSDB; 2971/585/09, O Vereador 
abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando e desejando os mais sinceros votos  de 
sucesso ao jovem Afonso Papke, por ter conquistado a honrosa classificação de 1º 
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Lugar em Medicina e 1º Lugar Geral no vestibular  de verão  de 2010 da UPF 
(Universidade de Passo Fundo). É com muita satisfação e alegria, que saudamos o 
jovem estudante carazinhense Afonso por ter conquistado esse tão respeitoso mérito, 
ao quais poucos conseguem o mesmo feito. Receba novamente as congratulações da 
parte deste vereador, que deseja que tenha um início de carreira brilhante, e continue 
orgulhando a nós carazinhenses, que temos a certeza que em breve teremos um 
exímio profissional em nossa cidade, Vereador Estevão De Loreno – PP; 2972/586/09, 
ofício em nome do Poder Legislativo de Carazinho manifestando nossos 
CUMPRIMENTOS aos tenistas CAMPEÕES e VICE CAMPEÕES, respectivamente do 
TORNEIO DE TÊNIS DA PRIMAVERA 2009 do Clube Comercial de Carazinho, evento 
este realizado no último final de semana, que contou com a presença de 20 cidades 
participantes e mais de 100 atletas sendo os seguintes vencedores: categoria 12 anos 
“A”: LORENZO ROSS e MATHEUS BAUMART, Categoria 12 anos “B”: PEDRO 
AUGUSTO FLORES e LAURA, Categoria 14 anos: ORLANDINHO MORAES DA LUZ , 
Categoria Livre “A”: MARCO BOCHESE e DANIEL GIBON, Categoria Livre “B”: KEVIN 
BERWIG e ALESSANDRO ASSIS, Categoria Livre C: MARCIO WALBER e 
ALEXANDRE WALBER, Categoria 35 “B”: CLOVIS MICHELIN, Categoria 45 “A”: LUIZ 
FERNANDO MUNEROLI e GILMAR SEGER, Categoria 45 “B”: CLEANTO WEIDLICH 
(2º colocado), Categoria FEMININA: EUNICE BERWIG e CINDY BERWIG, Categoria 
Iniciação FEMININO: LUIZA SEGER e GESSICA WAILER. PARABÉNS a todos pelos 
resultados alcançados neste encontro de tenistas, Vereador Paulino de Moura –PTB; 
2973/587/09, A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, ao Colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, na pessoa da Senhora 
Irmã Maria Pin – Coordenadora da Cantata Natalina Notre Dame, parabenizando pela 
excelência da organização e apresentação do espetáculo de som, luzes e vozes da 3ª 
Edição da Cantata Natalina no nosso município, realizada no dia 06 de dezembro de 
2009. Nossos parabéns a todos que participaram da apresentação marcada com muita 
determinação, união e alegria do elenco ao trazer momentos mágicos de felicidade, 
celebração e bênção  a comunidade carazinhense, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 
2974/588/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que após 
submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho, a Direção de todas as Escolas Estaduais,  Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental,  Escolas Municipais de Educação Infantil, ao Centro Municipal de 
Educação Profissional – CMEP, ao CPERS Carazinho, a 39ª Coordenadoria Regional 
de Educação - CREA e aos Colégios Particulares do nosso município, parabenizando 
todos os Orientadores Educacionais pela passagem do seu dia, comemorado em 04 de 
dezembro de 2009. A profissão de Orientador Educacional foi criada através da Lei nº 
5.564 de 21 de dezembro de 1968 e regulamentada pelo decreto nº 72.846/73. O 
profissional atua, principalmente na área educacional, onde auxilia o aluno nos 
aspectos sociais, individuais e profissionais, devendo verificar suas aptidões, 
habilidades, qualidades e identificar suas deficiências. A função do Orientador 
Educacional é prestar assistência ao aluno durante o processo de aprendizado na 
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escola que freqüenta, visando ao seu encaminhamento vocacional. Subordinado à 
direção e à supervisão pedagógica da escola, o orientador emprega métodos 
pedagógicos e de psicologia no seu dia-a-dia e deve ter formação superior em 
Pedagogia. Neste Dia do Orientador Educacional quero reiterar, por isso, a gratidão e o 
respeito que sempre dedicamos aos nossos orientadores, expressos no diálogo, na 
transparência, no incentivo à qualificação, ao ensino e ao profissionalismo. Desejamos 
sucesso a todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin - PMDB; 2975/589/09, A 
Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho,  a 
Direção do Instituto de Educação Nossa Senhora da Glória, parabenizando pelos 60 
anos de fundação no nosso município e pela visão, promoção do crescimento, do 
progresso e a excelência da escola, construindo uma comunidade que incentiva o 
desenvolvimento integral dos indivíduos. A direção, funcionários, professores e alunos, 
que efetivamente se preocupam em construir pessoas mais solidárias, autênticas e 
felizes, preocupam-se com todos os passos que percorremos e como trilhamos nossos 
caminhos. A escola, casa sagrada que conduz mentes humanas a serem mais fortes e 
perseverantes, a construírem novas formas de vida e escolha. Desejamos sucesso a 
todos com apreço, Vereadora Sandra Citolin –PMDB; 2976/590/09, 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 Isaias Menezes 
pelo seu trabalho como presidente da AMOSP (Associações de bairros) onde 
desempenhou seu trabalho com muita honra e dignidade sempre pensando no bem 
comum dos bairros a quem representava  e a todos seus moradores. Parabéns ao Sr 
Isaias pelo brilhante trabalho feito durante sua gestão à frente da AMOSP, Vereador 
Erlei Vieira –PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; não teremos hoje o 
intervalo regimental e também não teremos o grande expediente, ordem do dia, 
passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos moções e projetos, 
convido a Senhora Secretária  para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem Senhor Presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Rudi; Vereador 
Rudinei Brombilla; gostaria de fazer um requerimento verbal para que os 
requerimentos, moções e os projetos fossem votados em bloco; Presidente Vereador 

Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; só gostaria que o 
senhor tivesse atenção no requerimento para a mesa diretora, esse não requer votação, 
para evitar confusão futura; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem vereador; 
Vereador Paulino de Moura; eu também gostaria de que fosse um projeto votado em 
separado, o que institui a gratificação ao liquidante da Codecar, por gentileza; 
Presidente Vereador Leandro Adams; consulto a bancada do PSDB sobre o 
requerimento nº 05, se vão votar em bloco, esta em discussão o pedido verbal para 
votação em bloco, requerimentos, moções e projetos, em separado o projeto nº ? 
Vereador Paulino de Moura; nº 149/09; Presidente Vereador Leandro Adams; em 
separado o nº 149/09, esta em discussão, não havendo vereador que queira discutir, 
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coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, eu devo informar esse plenário que os requerimentos pedido de 
informação não são apreciados pela casa, e o requerimento nº 04 de autoria do 
Vereador Paulino de Moura, Vereador Felipe Sálvia, Vereador Rudinei Brombilla, 
Vereador Estevão De Loreno e Vereadora Sandra Citolin também não será votado hoje 
de acordo com a resolução 104 de 86 onde o Art. 2º diz o seguinte:  a escolha do 
profissional a ser premiado deverá ocorrer anualmente, na penúltima reunião da 
Câmara Municipal, em votação secreta a ser realizada entre os vereadores presentes 
àquela reunião, então, portanto, não será apreciado na noite de hoje, Senhora 
Secretária proceda a leitura dos requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimentos: nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; nº 05 Vereador Felipe Sálvia - PDT; 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, aprovado por todos, moções,  convido a Senhora Secretária para fazer a 
leitura do numero e autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: 
nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura  - PTB; nº 
03 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 04 Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 05 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 06 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 07 Vereador 
Rudinei Brombilla - PP; nº 08 Vereador Rudinei Brombilla - PP; nº 09 Vereador Rudinei 
Brombilla - PP; nº 10 Vereador Erlei Vieira - PSDB; nº 11 Vereador Erlei Vieira - PSDB; 
nº 12 Vereador Estevão De Loreno – PP; nº 13 Vereador Paulino de Moura - PTB; nº 14 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 15 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 16 
Vereadora Sandra Citolin - PMDB; nº 17 Vereador Erlei Vieira – PSDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão as moções, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa aqui representada pelo Serginho, pela Ana Maria e pelo Tio Pisca e as 
demais que nos dão a honra de estar na casa do povo, gostaria de não ser repreendido, 
porque não fizemos o grande expediente, e eu vou discorrer de algumas coisas que não 
estão pautados na discussão das moções, se assim o presidente me permitir, primeiro 
dizer mais uma vez que nós estaremos juntamente com o Vereador Felipe Sálvia, 
autorizado por essa casa, no dia de amanhã nos deslocando até Brasília, onde nós 
estaremos a reivindicar em nome da comunidade de Carazinho, em nome do poder 
legislativo de Carazinho, autorizados pelos dez vereadores, as emendas dos deputados 
que ora se propuseram a colocar aqui, desde todos os PP, todos os PT, todos os 
deputados que resolveram dizer que tinha emenda para o município de Carazinho, nós 
estaremos em Brasília visitando todos os gabinetes, a minha assessora e a assessora 
do Vereador Felipe Sálvia já o fizeram os contatos, e nós temos a certeza que nós 
estaremos lá sim trabalhando para que essas emendas não se percam porque até 31 
de dezembro, essas emendas estarão sendo empenhadas ou não, tenho uma 
possibilidade de que o município através da Fundetec, tenha algumas pendências, mas 
ela é uma fundação, e eu juridicamente busquei, não interfere em nada, então se os 
deputados quiserem colocar essas emendas no orçamento para empenho, eles tem 
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essa possibilidade, estou levando essa documentação em mãos, para que nós não 
percamos nenhuma dessas emendas para o município de Carazinho, seja ela do Diaz, 
seja ela do José Otavio Germano, seja ela do Pompeo de Matos, seja ela de quem quer 
que seja, essas emendas não podem ficar sem estar disponível, empenhadas para o 
município de Carazinho, então eu quero deixar bem claro que nós estaremos lá, e se 
isso vier a acontecer e pelo que eu vi uma emenda do deputado José Otavio Germano, 
ela já esta empenhada e disponibilizada, se fosse só essa já era algo de retorno para a 
comunidade, porque esses duzentos mil, que são cento e noventa e seis mil liberados e 
empenhados, já se pode auto pagar o que nós gastamos em diárias no município de 
Carazinho, e todos os vereadores, e sou muito franco quando eu falo diária, eu não 
tenho medo de viajar, eu não tenho medo de buscar as coisas, e eu acho que nós 
temos que ter essa convicção se eleito fomos para discutir, para debater, para nós não 
concordar com o pensamento de um ou de outro, nós também temos esse direito e 
esse dever de buscar recursos para o desenvolvimento de Carazinho, sobre as moções 
eu quero dizer que estivemos nesse final de semana, sábado e domingo, desde sexta-
feira a domingo, um torneio de tênis no clube comercial, e eu nunca participei de tênis, 
nunca vi tênis, nunca gostei de tênis e hoje eu vejo que é um esporte salutar, é um 
esporte que traz o progresso de crianças, de jovens, de adolescentes e de pessoas de 
maior idade,  então eu quero aqui dizer que agente esta fazendo uma moção para o 
clube comercial na pessoa do Orlando, onde ele fez essa programação, e dizer que 
concordo com o Vereador Gilnei Jarré quanto ao requerimento que estamos fazendo a 
mesa diretora, mas só o fizemos porque o Vereador Gilnei Jarré  também o fez para 
uma pessoa, que pudesse ser indicada, e nós sabemos que as indicações ela depende 
do colegiado, nós discutimos essas pessoas que ora estão a prestar o serviço aqui no 
poder legislativo,  e em comum acordo, os dez vereadores, sempre referendaram um 
nome só, mas nós achamos no direito de fazer isso, mas não é votado hoje, é votado 
só numa reunião onde nós estamos já prestes a fazer, onde vai ser escolhido os nomes 
homenageados, seria isso Senhor Presidente, Senhores Vereadores, muito obrigado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra 
Citolin; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, imprensa, publico que esta nos 
prestigiando, eu fiz três moções hoje, referentes a educação, eu acredito que a 
educação deva sim estar em primeiro lugar, e todas as pessoas que trabalham com 
educação devem ser homenageadas, estou homenageando o instituto de educação 
Nossa Senhora Da Glória, que comemorou no ultimo final de semana 60 anos de 
fundação desse educandário em nossa cidade, e certamente, com o curso de formação 
de professores, de magistério, muito contribuiu para que a nossa cidade hoje, tivesse 
esse desenvolvimento, essa quantidade também de escolas aqui existentes, fiz também 
uma homenagem aos orientadores educacionais, em reconhecimento ao trabalho 
fundamental do orientador na escola, orientador educacional ele trabalha diretamente 
com o aluno nas suas aprendizagens, ele detecta problemas de aprendizagem, 
dificuldades de aprendizagem, além de problemas sociais, familiares, é uma pessoa 
preparada, o diploma de orientador educacional é um diploma reconhecido, embora 
muitas vezes a própria sociedade, a própria comunidade deixe de reconhecer a 
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importância fundamental do orientador educacional na escola, e também 
cumprimentando a escola Notre Dame Aparecida e toda rede Notre Dame, pelo evento 
em comemoração ao natal, realizado ontem, que é a cantata natalina, a cantata natalina 
começou a alguns anos atrás, de uma forma simples, mas de uma forma emotiva, 
envolvendo sempre pais, alunos, professores, e toda comunidade escolar, e agente vê 
hoje, passados os anos, que a cada ano ela se torna mais grandiosa, ela se torna mais 
reflexiva e realmente ela traz bênçãos para a nossa cidade, para a nossa comunidade, 
quando pessoas da região nos prestigiam, vem até nossa cidade para conhecer e para 
fazer parte dessa cantata natalina, que esse espírito natalino venha engrandecer, venha 
melhorar as relações, e venha trazer todo beneficio que o natal certamente conduz com 
as suas reflexões para o próximo ano de 2010; 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, Senhora Secretária 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 167/09. Autor: Executivo Municipal. 
Ementa: Altera e amplia meta nas leis municipais nº 6.256/06 PPA 2006/2009 e 6.859 - 
LDO 2009.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 168/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a 
abertura de Crédito Suplementar no Orçamento do CAPSEM. 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 169/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de uso de quatro poços artesianos 
à empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Ltda e revoga a Lei Municipal nº 6.794/08. 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 170/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre a compensação de 
créditos tributários do Município com créditos de fornecedores, prestadores de serviço e 
executantes de obras. 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 172/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza 
abertura de crédito suplementar no orçamento de 2009. 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, 
atenção Senhores Vereadores, 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, 
aprovado por todos, Senhora Secretária proceda a leitura do parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 
167/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Altera e amplia meta nas leis municipais nº 
6.256/06 PPA 2006/2009 e 6.859 - LDO 2009. O presente projeto de lei encontra-se 
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apto a ser incluído na Ordem do Dia. Projeto de Lei nº 168/09. 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 169/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: Autoriza a concessão de 
uso de quatro poços artesianos à empresa Nestlé Sul Alimentos e Bebidas Ltda e 
revoga a Lei Municipal nº 6.794/08. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser 
incluído na ordem do dia. Projeto de Lei nº 170/09. Autor: Executivo Municipal. Ementa: 
Dispõe sobre a compensação de créditos tributários do Município com créditos de 
fornecedores, prestadores de serviço e executantes de obras. O presente projeto de lei 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. Projeto de Lei nº 172/09. Autor: 
Executivo Municipal. Ementa: Autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento 
de 2009. O presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia. 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social 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 já 
aprovados, 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 projeto em separado; Vereador 
Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; eu gostaria de pedir a gentileza da vossa pessoa para que esse projeto de 
numero 149/09, eu gostaria de pedir vistas a ele, pela complexidade dele, para que se 
vote na próxima segunda-feira, e acho que eu vou assumir o papel de articulador nessa 
casa aqui, junto com o governo, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura eu devo registrar que já é a terceira vez que foi retirado 
esse projeto, e o presidente pode ser penalizado por isso, então se tem um acordo; 
Vereador Paulino de Moura; não venceu os prazos ainda; Presidente Vereador 

Leandro Adams; se os dez vereadores; Vereador Paulino de Moura; não venceu o 
prazo, então ainda tem prazo regimental para isso; Presidente Vereador Leandro 
Adams; portanto fica prejudicado a votação do projeto 149 em acordo com todos os 
vereadores, e o Vereador Paulino de Moura vai assumir a liderança do governo em 
relação a esse projeto; Vereador Gilnei Jarré; Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; gostaria que 
deixasse de ser transcrita na ata a leitura do parecer do ex-prefeito Alexandre, que foi 
enviada a comissão, e também gostaria senhor presidente que fosse cumprido o  artigo 
87 do nosso regimento interno, pelo nosso diretor de expediente, “será obrigatório 
fornecimento imediato de cópias dos documentos recebidos do poder executivo, e de 
diversos, a todos os vereadores, após serem protocolados pela diretoria de expediente, 
não é após serem lidos em sessão ordinária, protocolados, obrigado senhor presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; então será retirado da ata de hoje a leitura, e 
eu queria dizer ao colega vereador que se houve algum engano foi da minha parte, que 
eu entendi que deveria ser registrado como de costume nesta casa, então assumo para 
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mim o erro, 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 14 de dezembro de 2009 às 18: 45 horas.  
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