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Ata da Reunião da Comissão Representativa do dia 02 de fevereiro de 2009.......Ata 08 
  

 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Comissão Representativa da 
câmara municipal de Carazinho do dia 02/02/09. Convido o Vereador Gilnei Jarré para que 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia; (leitura de um trecho da Bíblia); conforme acordo com 
as bancadas, a Vereadora Sandra Citolin fará o serviço de secretária nessa sessão ordinária, 
solicito a senhora secretaria que proceda a leitura do expediente da presente reunião; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; expediente de 02/02/2009: Of. 022/2009 Eletrocar, em 
resposta ao OD 122/09. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos 
financeiros no valor de R$184,88. Of. Circular 003/09 da Câmara Municipal de Caxias do Sul, 
informando a composição da Mesa Diretora e demais Vereadores. Of. Circular 002/09 da 
Assembléia Legislativa, Gabinete do Deputado Miki Breier, saudando a nova composição desta 
Câmara Municipal e colocando-se a disposição para contribuir com o que for necessário. Of. 
025/09 Previdência Social, em resposta ao OD 040/09. Of. 022/09 Executivo Municipal, em 
resposta ao OP 021/09. Of. 024/09 Executivo Municipal, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei 006/09. Of. Do Banco Central do Brasil, em resposta ao OD 070/09. Of. Circular 
001/09 da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, informando a composição da 
nova mesa diretora. Of. 002/2009 Associação de Moradores do Bairro Sassi, solicitando auxílio 
financeiro. Of. 011/2009, em resposta a Indicação 015 do dia 08/01/09; Presidente Vereador 
Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações e requerimentos pela senhora 
secretária; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0213/128/09, Solicitando ao 
Executivo Municipal para que informe a população quando se efetivará a organização dos 
Postos de Saúde de nosso Município, é grande a reclamação por parte da população que 
quando chegam aos postos são informados pelos atendentes que não podem realizar nenhum 
procedimento pela falta de material e medicamentos, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0214/129/09, Solicitando a colocação de redutores de velocidades (quebra-molas) com 
urgência, na AVENIDA Pátria nas proximidades da escola do Bairro Sommer, sendo que o 
movimento nesta via é intenso devido que a grande maioria das crianças se deslocam pela 
Avenida Pátria, é esta é uma via de grande fluxo  veículos, e os condutores  transitam em alta 
velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres, Vereador Elbio Esteve – PSDB; 
0215/130/09, solicita limpeza e pintura nos abrigos de ônibus da avenida Flores da Cunha, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 0216/131/09, solicita sinalização com pintura nos redutores 
de velocidade, tachões, quebra-molas, bem como nas faixas de segurança ao longo da Avenida 
Flores da Cunha, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0217/132/09, solicita roçada e limpeza nos 
pátios das escolas municipais de educação infantil (creches), Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0218/133/09, solicita alvarás provisórios para estabelecimentos comerciais nos bairros de 
nosso município, Vereador Felipe Sálvia – PDT e Vereador Paulino de Moura – PTB; 
0219/134/09, Solicita para a Secretária de Obras colocar no cronograma para pavimentação 
asfáltica toda a extensão da Rua Antônio José Barleze, localizada no Bairro Santo Antônio. 
Pois, a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos motoristas e 
empresários, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0220/135/09, Solicita para a Secretária de 
Obras colocar no cronograma para pavimentação asfáltica toda a extensão da Rua Charruas, 
localizada no Bairro Centro/Princesa. Pois, a mesma está em péssimas condições de 
trafegabilidae. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0221/136/09, 
Solicita para a Secretária de Obras colocar no cronograma para pavimentação asfáltica toda a 
extensão da Rua Pinheiro Machado, localizada no Bairro Oriental. Pois, a mesma está em 
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péssimas condições de trafegabilidae. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – 
PMDB; 0222/137/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de patrolamento e 
cacalhamento em toda a extensão da rua de acesso a ACAPA, localizada no Bairro Santo 
Antônio. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0223/138/09, Solicita 
para a Secretária de Obras realizar trabalhos de operação tapa buraco na Rua Venâncio Aires, 
frente ao Sindicato dos Bancários, localizada no Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0224/139/09, Solicita para a Secretária de Obras colocar no 
cronograma para pavimentação asfáltica ou calçamento toda a extensão das Ruas Vicente H. 
Tormann, Eduardo Gama, Guilherme Schul e Nestor S. de Quadros, localizadas no Bairro 
Alvorada. Pois, a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação da 
Associação dos Moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0225/140/09, Solicita ao 
Executivo Municipal e Secretaria de Obras, realizar trabalhos de coleta  de entulhos na Rua 
Ervino Rhoden Nº 75 Bairro Operário, Vereador Leandro Adams – PT; 0226/141/09, Solicitando 
ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente que sejam efetuadas melhorias 
em toda extensão da Avenida Flores da Cunha, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0227/142/09, 
Solicita para a Secretaria de Obras execute trabalhos de ensaibramento e compactação, da rua 
Ernesto Keller, trecho compreendido entre a rua Salgado filho e BR 285. Solicitação dos 
moradores, Vereador Leandro Adams – PT; 0228/143/09, Solicita a Secretaria de Obras realizar 
trabalhos de melhorias de limpeza, roçadas frente ao nº 74 da Rua Fioravante Barleze 
localizada no Bairro Glória, Vereador Leandro Adams – PT; 0229/144/09, Solicitam para que o 
Executivo Municipal determine ao setor competente a conclusão da infra-estrutura 
(cascalhamento e canalização das vias) no Distrito Iron Albuquerque, para que o órgão 
licenciador do Estado – FEPAM possa emitir a licença de instalação. Justificamos a 
necessidade da licença, pois se encontra no distrito empresa instalada, sem operacionalização, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB, Vereador De Loreno – 
PP, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Felipe Sálvia – PDT, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB e Vereador Leandro Adams – PT; 0230/145/09, Solicita ao Executivo Municipal 
que determine ao setor competente para que seja refeita a pintura no asfalto sinalizando as 
faixas de segurança na Rua Marechal Floriano esquina Charruas, tendo em vista de que no 
referido local há intenso fluxo de veículos, fazendo-se necessário tal providência para 
proporcionar maior segurança aos clientes do supermercado e demais transeuntes que circulam 
diariamente no local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0231/146/09, Solicita ao Executivo 
Municipal que determine ao setor competente para que efetue colocação de tubos na Avenida 
Pátria esquina com a Rua Travessa Vitória, onde que por inúmeras vezes foram feitas 
melhorias não solucionando o problema, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0232/147/09, Solicitam 
com urgência para que a Secretaria de Obras realize a construção de duas lombadas (quebra-
molas) na Rua Ipiranga frente aos nº 04 e 122 no Bairro Glória. Devido ao excesso de 
velocidade dos motoristas esta ocorrendo constantemente acidentes, muitas das vezes, fatais, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Paulino de Moura – PTB, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB, Vereador Rudinei Brombilla – PP, Vereador Elbio Esteve – PSDB, Vereador Erlei 
Antonio Vieira – PSDB e Vereador De Loreno – PP; requerimentos: 0233/051/09, Solicita ao 
Executivo Municipal que intervenha junto ao Departamento Municipal de Trânsito solicitando 
que seja feita uma campanha nas escolas com orientação para os alunos com palestras e 
atividades lúdicas, onde explique como eles devem proceder no trânsito, Vereador Erlei Antonio 
Vieira – PSDB; 0234/052/09, Solicita autorização de viagem a Brasília / DF entre os dias 07 a 
11 de fevereiro, tendo finalidade de audiências nos Gabinetes da Câmara dos Deputados, 
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Vereador Rudinei Brombilla – PP; 0235/053/09, Solicita que seja oficiado aos familiares votos 
de profundo pesar em nome do Poder Legislativo de Carazinho, pelo falecimento do jovem 
LEONARDO GUSTAVO PEREIRA WENTZ, transcorrido no último dia 30 de janeiro, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 0236/054/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma 
regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja 
enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Presidente da República, Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Ministro da Justiça, Senhor Tarso Genro, ao Diretor-Geral da Polícia 
Rodoviária Federal, Senhor Hélio Cardoso Derenne, ao Diretor do DENTRAN – Departamento 
Nacional de Trânsito, Senhor Alfredo Peres da Silva, manifestando nosso apoio com relação à 
decisão de cobrar as multas praticadas por motoristas estrangeiros (especialmente argentinos e 
uruguaios), que circulam em nossas rodovias em grande quantidade ao visitarem as praias 
gaúchas e catarinenses durante o veraneio, antes que os mesmos voltem ao seu país de 
origem, ou seja, ainda em terra brasileira, pois temos certeza que essa medida vai ajudar a 
reduzir os acidentes, em razão de que antes eles (estrangeiros) não se preocupavam, havia 
uma grande sensação de impunidade, iam e vinham fazendo ultrapassagens perigosas, em 
excesso de velocidade, causando acidentes, prova disso é que só no Rio Grande do Sul, cinco 
mil multas foram aplicadas – e menos de 5% delas foram pagas. Agora a situação é outra, e 
talvez assim, nossos hermanos sejam mais prudentes e cuidadosos ao circular por nossas 
rodovias, diminuindo assim o elevado índice de acidentes especialmente nesta época do ano, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0237/055/09, 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 aos Líderes de Bancada na Assembléia 
Legislativa, a Comissão de Educação da Assembléia, a Secretaria de Educação do Estado, a 
39º Coordenadoria Regional de Educação e todas as Escolas Estaduais de nosso município, 
manifestando nosso pensamento de indignação, que com certeza representa o pensamento da 
grande maioria dos gaúchos, com relação ao estado critico e caótico da educação em nosso 
estado. Para todos nós, que sabemos da significativa importância que a educação tem para o 
crescimento e desenvolvimento de uma nação é lamentável perceber que votamos em 
representantes que nos apresentaram um projeto de políticas de resultados, que se 
apresentava como sendo um novo jeito de governar e que deixa a situação chegar ao ponto 
que está. “O que está acontecendo nas escolas públicas estaduais atualmente é um processo 
de desmoralização, de desmotivação, de cinismo e de crueldade jamais visto.” Estas são as  
palavras do senhor José Celmar Roir da Silva professor do estado há 23 anos, publicadas na 
seção de artigos do Jornal Zero Hora do último dia 29, segundo ele, há dois anos os 
professores estão sofrendo um dos maiores arrochos salariais dos últimos tempos, com o 
agravante de turmas com cada vez mais alunos, com bibliotecas e laboratórios fechados por 
falta de profissionais. Até quando os profissionais de educação vão precisar elaborar e corrigir 
avaliações fora do seu horário de trabalho por serem obrigados a ter 10, 15 ou 20 turmas para 
ter um mínimo para sobreviver. Se este é um governo que se diz moderno, por que não institui 
o um terço de preparação de aulas, por que não adota o cartão-ponto e paga as horas extras 
das reuniões, dos conselhos de classe, das entregas de boletins? Muito se fala e muito, mas 
muito pouco se faz de concreto para socorrer nossa educação e dar aos professores a 
valorização que merecem pela importância que possuem em nossas vidas. Se, queremos e 
precisamos ter professores com qualidade, capacitados para desenvolver seu trabalho desde a 
alfabetização até a profissionalização, temos que lhes proporcionar condições para isso. O 
salário dos professores de nosso estado está bastante defasado, ultrapassado, extrapolado, 
ridicularizado, achincalhado, menosprezando, o que só faz desvalorizar ainda mais esta 
profissão e em conseqüência disso a grande maioria dos profissionais da área são levados por 
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uma grande onda de frustração e desanimo, resultado disso são as constantes paralisações 
que vem ocorrendo onde são solicitadas principalmente melhorias nas condições de trabalho. 
Por tudo isso, esperamos que em conjunto, as autoridades competentes possam encontrar um 
meio para iniciarmos um processo de recuperação de nossa educação, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 0238/056/09, Solicita que seja oficiado as Centrais Elétricas de Carazinho – 
ELETROCAR com PEDIDO DE INFORMAÇÃO solicitando relação das empresas inadimplentes 
e seus respectivos meses de inadimplência, e das empresas que tiveram sua energia desligada 
no mês de janeiro. Solicita ainda, resposta aos seguintes questionamentos: 1) Quais são os 
critérios utilizados para efetivação do corte de energia, no caso de empresas? 2) Quais são os 
critérios utilizados para efetivação do corte de energia, no caso de consumidores residenciais? 
3) O desligamento tem obedecido a estes critérios? Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0239/057/09, Solicita que seja oficiado a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho – 
FUNDETEC com PEDIDO DE INFORMAÇÃO solicitando cópia autenticada das prestações de 
contas, aprovadas ou não, desde sua instituição em 28 de maio de 2001. Da mesma forma, 
solicita informação sobre a composição da diretoria da Fundação, e a data a partir da qual estes 
membros tem legalidade de manifestação e responsabilidade como tal, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 0240/058/09, Solicita que seja oficiado as Centrais Elétricas de Carazinho – 
ELETROCAR solicitando para que estude a viabilidade de substituição da luminária da rede de 
iluminação pública, por uma mais comprida em frente à moradia do Sr. Mauricio César Leiria, 
na Rua Hilário Ribeiro, 200. Ressaltamos que também a necessidade de efetuar podas de 
arvores no referido local, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0241/059/09, Solicita que seja enviado 
oficio externando condolências aos familiares da Senhora THEREZINHA DE JESUS 
MARQUES GRAEFF, pelo seu passamento ocorrido no dia 28 de janeiro do corrente, em nossa 
cidade. Expressamos nosso pesar e asseguramos a família à superação deste lamentável e 
melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0242/060/09, Solicita que seja enviado 
oficio externando condolências aos familiares do Sr. LEONARDO GUSTAVO PEREIRA 
WENTZ, pelo seu passamento ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente, em nossa cidade. 
Expressamos nosso pesar e asseguramos a família à superação deste lamentável e 
melancólico episódio, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0243/061/09, Solicita que seja enviado 
oficio externando condolências aos familiares da Sra. ALÁDIA SALES PINTO, pelo seu 
passamento ocorrido no dia 27 de janeiro do corrente, em nossa cidade. Expressamos nosso 
pesar e asseguramos a família à superação deste lamentável e melancólico episódio, Vereador 
Gilnei Jarré – PSDB; 0244/062/09, Solicita que seja oficiado aos familiares votos de profundo 
pesar pelo falecimento da Sra. NAIR SOARES, transcorrido no último dia 30 de janeiro, os 
nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
0245/063/09, Solicita que seja oficiado aos familiares votos de profundo pesar pelo falecimento 
do Sr. LEONARDO PEREIRA WENTZ, transcorrido no último dia 31 de janeiro, os nossos mais 
sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; conforme acordo das bancadas não haverá intervalo regimental e 
também o grande expediente, passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos; 
Vereador Paulino de Moura; presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu só queria fazer uma 
sugestão até  porque é regimental, a situação dos requerimentos por ordem de entrada, então 
todos os requerimentos que deram entrada depois de um determinado requerimento, sejam 
anexados os demais requerimentos de pesar, de igual teor, então quer dizer se é para o João 
que seja anexado os demais requerimentos no primeiro requerimento, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; consulto o líder do PSDB a respeito do requerimento numero um 
do Vereador Erlei Antonio Vieira; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente nós retiramos esse 
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requerimento, vou solicitar ao Vereador Erlei Antonio Vieira que faça uma indicação no lugar 
desse requerimento; Presidente Vereador Leandro Adams; esta prejudicado o requerimento 
numero um, convido a senhora secretária para fazer a leitura do numero e autor dos 
requerimentos; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento nº 02 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 03 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 04 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
nº 05 Vereador Felipe Sálvia – PDT; requerimento pedido de informação nº 06 Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; Vereador Paulino de Moura; ele não esta em votação ainda vereadora, eu 
gostaria uma questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; gostaria de 
consultar o assessor jurídico, no meu entender, eu gostaria que esses pedidos de informações 
fossem votados em separado, e ele não esta em discussão a votação, a vossa excelência esta 
pedindo para a secretaria ler o numero e autor do requerimento, ele ainda não foi a discussão, 
então por gentileza que seja consultado o consultor jurídico e esse pedido verbal e que seja 
votado em separado os requerimentos pedidos de informação; Vereador Gilnei Jarré; senhor 
presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Gilnei Jarré; 
como eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso vou aceitar o pedido para nem 
perder tempo, porque acho que não tem necessidade disso; Presidente Vereador Leandro 
Adams; votação em separado; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento pedido de 
informação numero 07 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; requerimento de pesar nº 09 Vereador 
Gilnei Jarré - PSDB; requerimento de pesar nº 10 Vereador Gilnei Jarré - PSDB; requerimento 
de pesar nº 11 – Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimento de pesar nº 12 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; requerimento de pesar nº 13 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão todos os requerimentos com exceção do 
requerimento nº 01 que foi retirado, o de nº 06 e o de nº 07, Vereador Paulino de Moura; 
Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, profissionais da casa, 
eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, com muita tristeza com 
referencia ao falecimento do Leonardo, isto me deixa muito triste, isso continua me deixando 
preocupado, colegas vereadores, se nós não tomarmos uma atitude relacionada e eu acho que 
daí a casa tem que começar a se ater ao seguinte, vamos enfrentar essa bandidagem, o que 
esta acontecendo Vereador Gilnei Jarré, a droga esta consumindo com as nossas famílias, esta 
consumindo com nossos jovens, então o que eu vejo, ou nós façamos um enfrentamento, aqui 
em Carazinho, para as pessoas que fornecem as drogas, para esses jovens, fornecem as 
drogas para esses carazinhenses, porque do jeito que esta eu não agüento mais, eu não 
agüento mais eu ver um jovem perder a sua vida, e a pessoa que estava com ele na carona 
dele, era um fornecedor de dependência química, fornecedor de droga, estava na carona com o 
menino, mas o menino não tinha a droga, quem tinha a droga era o rapaz que estava com ele, 
mas o que quer dizer com isso, agora esse menino veio a faltar, e sabe qual vai ser a taxação 
dele, que era um traficante, que era um dependente químico, nós não sabemos se era ou não 
era, a pessoa que estava com ele eu tenho convicção que era, então estou muito triste, porque 
um jovem, eu acho que esteve em gabinetes de vários vereadores, vários vereadores 
conhecem os pais desse menino, e ali você vê ficar impune, o quanto é triste você trazer a 
tecnologia para o município de Carazinho, aquela Avenida Ipiranga, ela era uma avenida que 
tinha um trafego intenso mas tinha que ir devagar, daí nós tentamos trazer, botar o asfalto lá, e 
a coisa ficou pior, a coisa ficou horrível porque também o cidadão que dirige não tem 
responsabilidade, porque ele anda acima da velocidade onde não é permitido, a Vereadora 
Sandra Citolin esta de parabéns, eu também já tinha feito um trabalho logo que foi feito o asfalto 
para fazer uns quebra-molas, tecnicamente foi dito que não se podia fazer os quebra-molas, 
mas se colocaria as lombadas eletrônicas, a lombada eletrônica só vai ser instalada e funcionar 
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depois que a decisão judicial for resolvida, então hoje não tem mais nem a chance da lombada 
eletrônica ser ligada porque ela esta em questão de judece, esta na justiça e vão discutir isso 
por muito tempo, a empresa e o poder judiciário porque entende o poder judiciário, entende por 
denuncia do promotor, de que os valores que seriam aferidos para essas multas seriam muito 
aquém do que é tecnicamente normal, então estou vindo a essa tribuna, desabafar, mas dizer 
assim, eu acho que esse poder mesmo no recesso,  nós temos que nos unir, e falar com a 
policia porque a policia tem feito um bom trabalho, mas não esta conseguindo com o numero de 
policiais fazer a apreensão sistemática desses vendedores de drogas, a governadora Yeda esta 
agora para mês de março mais três mil policiais para se colocar na rua, policial temporário, 
então nós poderíamos fazer uma audiência com a governadora e tentar para Carazinho mais 
policiamento, porque temos cada vez mais inimigos, o traficante, e ai o Vereador Erlei Antonio 
Vieira que não esta presente, e não esta na comissão representativa, eu através dessa 
fazenda, através dessa clinica nós não podemos mais esperar, porque do jeito que esta o 
dependente químico esta precisando, esta necessitando de um socorro, e não adianta nós 
fazermos depois que ele morre, quando ele esta vivo nós temos que nos preocupar com ele, 
depois que morrer Deus que vai tomar o comando deles, seria isso, senhor presidente, 
senhores vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe 
Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
assistem a reunião, o Chico, dizer para vocês o seguinte, Vereador Paulino de Moura tem 
razão, Vereadora Sandra Citolin também, e eu também Vereador Alemão venho a essa tribuna, 
não para desabafar, eu vim para nós marcarmos uma reunião, senhor presidente, essa semana 
com a brigada militar e a polícia civil, porque não da para agüentar gente, se vocês andarem na 
Ouro Preto, no Beco da Cuiabá, nos fundões da Vila Nova lá, de dia vocês vêem os jovens 14, 
15 anos, cheirando craque, é de dia, não se escondem mais, fumando maconha, essa droga é 
uma droga muito barata, qualquer um pode comprar e se não podem comprar roubam para 
poder comprar, e nós, esse poder tem a obrigação Vereador Gilnei Jarré de ir até a 
governadora, o líder do governo, o governo da Yeda, marcar uma audiência, para nós 
conseguirmos um numero maior de soldados temporários, a gente sabe que vai vir para cá 
soldados temporários, só que a gente quer um numero maior, a política abre porta, e como o 
Vereador Gilnei Jarré é do partido da governadora, nós vamos aproveitar e vamos junto com 
uma comitiva para conseguir mais gente lá, e essa semana eu vou marcar com a brigada militar 
e policia civil, quem puder, quem estiver ai, quem não estiver viajando, para poder me 
acompanhar até o comandante da brigada militar e a policia civil, eu vejo, eu sinto ciúme da 
policia civil de Passo Fundo, ali do Schenckel, acho que é parente do Ari Schenckel ali de 
Coqueiros, delegado Schenckel volta e meia prende carregamento de cocaína, carregamento 
de maconha, estoura boca de fumo, e aqui em Carazinho a policia civil, tem que dizer, eu digo, 
eu sou amigo deles, mas eu digo, a gente não vê, de vez em quando que estoura alguma coisa, 
a gente tem que ir lá cobrar, eu sei que tem pouca gente, mas vamos sair, o Consepro volta e 
meia a gente esta botando ajuda aqui para a policia civil, brigada militar, dinheiro, todo ano, 
presidente, a gente bota dinheiro nas autoridades para coibir o crime na cidade, pouco se faz, 
então vamos cobrar, era isso, muito obrigado; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, 
senhores vereadores, funcionários, eu quero dizer que com relação a esse caso que o Vereador 
Paulino de Moura e o Vereador Felipe Sálvia colocaram, esse menino foi meu aluno, ele era 
amigo do meu filho, estudavam na mesma escola, então a gente realmente fica chocada, e por 
coincidência triste, eu estava passando no local na hora do acidente, e quando você vê a 
comunidade chocada com o acidente, por ser um jovem, até a questão da droga naquele 
momento ninguém tinha associado isso, mas eu entrei com um requerimento com a indicação 
para a construção de dois quebra-molas e pedi o apoio de todos os vereadores para isso, 
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porque quem transita pela Ipiranga sabe, que tem pontos muito perigosos, e que precisa ser 
corrigido sim, não existe sinalização, tem uma lombada lá, uma placa de 50 KM, mas no 
momento que a gente estava ali no acidente, pessoas passavam, com todo aquele aparato de 
bombeiros, carro de policia, as pessoas passavam a mais de 50 por hora, então aquela rua ali é 
uma rua perigosa, de alta trafegabilidade, e que causa insegurança, não só para os moradores, 
para a nossa cidade; Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem vereadora, até para não 
precisar usar a tribuna, isso é uma indignação que a gente tem, não juntamente aos órgãos de 
policia, mas com a promotoria publica, é muito fácil a gente acusar, a gente achar um defeito, e 
não achar solução, porque a promotoria publica não ajuda achar uma solução para que pelo 
menos as lombadas eletrônicas sejam ligadas, então eu acho que não basta somente a policia 
civil, a policia militar, a brigada, enfim eu acho que nós temos que conversar com o promotor 
que achou, ou entendeu que estava de forma errada, com que ele se doe um pouquinho mais 
para a comunidade, porque quando não for um familiar dele, com certeza não vai ser, porque 
com certeza não vai atravessar a pé, ou seja lá de que forma, não estiver morrendo, eles não 
fazem nada, e somente a gente dá valor quando a gente perde um familiar no transito, da 
mesma forma cm que esse rapaz faleceu, tive meu sobrinho que fecha dois anos de 
falecimento, da mesma forma, pessoas embriagadas dirigindo, atravessando vias de alta 
velocidade, e acho que não basta nós enchermos a cidade de quebra-molas, então se é para 
botar quebra-molas que não asfalte mais a cidade, então nós temos a oportunidade de viver 
decentemente, de ter uma via com condições, daqui a pouquinho colocamos um quebra-molas 
para tirar as condições de trafegabilidade, obrigado vereadora; Vereadora Sandra Citolin; 
Vereador Gilnei Jarré, a questão do quebra-mola é justamente porque não esta funcionando 
essa sinalização, mas ali naquela rua ela tem que ter um cuidado, porque também tem uma 
escola, é saída de um bairro, te4m muita criança, então a solicitação do quebra-mola nesse 
momento até que não funcione aquele sinal, já evitaria com certeza o excesso de velocidade, 
em relação ao Vereador Paulino de Moura a gente sabe também que o Vereador Erlei Antonio 
Vieira trabalha de perto com essas questões da droga, eu quero dizer aos senhores que, 
quando fui secretaria do Consepro, toda vez que se abriam as urnas, tinha nome, endereço, 
telefone, tudo, dos traficantes, nós não tínhamos como autuar, mas a policia e o ministério 
publico, pode, então acho que essa cobrança nossa também é importante que a gente faça, 
porque realmente nós estamos perdendo jovens, grande parte por causa da droga, e também 
por causa da velocidade, dá uma moto para um adolescente, e alguma coisa na cabeça, não 
pode resultar outra coisa, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo 
vereador que queira discutir os requerimentos colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovação unânime, solicito a senhora 
secretaria que proceda a leitura dos requerimento sem separado; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; requerimento pedido de informação de nº 06 Vereador Gilnei Jarré – PSDB;  
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o requerimento pedido de 
informação nº 06, Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores 
vereadores, funcionários da casa, infelizmente não temos a comunidade, mas esse desprestigio 
com os vereadores vem de ano em ano, mas é muito fácil cobrar os vereadores ali do lado de 
fora, mas infelizmente nós temos que conviver com essa falta, e bastante cobrança, não é do 
meu feitio eu nunca fui vereador de oposição e não me considero vereador de oposição, nesse 
pedido de informação, mas isso também nos causa uma estranheza que uma empresa, e fiz 
questão de colocar o nome da empresa, que é a empresa Serrana, esta com a luz desligada 
por falta de pagamento, ninguém desliga uma luz por algum outro problema, desde o dia 21 de 
janeiro até hoje não foi ligado, eu acredito que essa empresa, a eletrocar, tem que ter uma 
forma que ajude a essa empresa, ou de repente até mais empresas que a gente não saiba  e 
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esta sendo desligada e a gente não tem noção que são tratadas dessa forma, na administração 
passada a gente sabia como era executada, como era empurrada até por diversas vezes com a 
barriga os pagamentos, para que as empresas não fossem inviabilizadas e não pudessem ter 
que infelizmente ter que fechar as portas e ter que esperar tantos dias como esta acontecendo 
nesse caso, até soubemos que na sexta-feira o proprietário dessa empresa conseguiu um 
gerador emprestado e colocou em funcionamento as luzes da empresa, como se não bastasse 
a vergonha que ele tinha passado com seus clientes, momentos seguintes da ligação pelo 
gerador, a empresa eletrocar esteve no local averiguando para ver se não tinham feito um gato 
de luz, mais uma vergonha seu Ramiro passou, mas eu acho que seu Ramiro é uma pessoa 
que tem condições, se vai colocar isso para a frente, então é um pedido que estou fazendo para 
saber de que forma estão administrando de que forma estão usando os critérios, eu não sei se 
tem critérios, não sei como funciona com relação a Annel, e que de forma estão realizando; 
Vereador Rudinei Brombilla; só a titulo de mais informações, sobre esse pedido, o proprietário 
chegou a comentar sobre quanto tempo esta sem o pagamento, valores, ou não chegou entrar 
em detalhes; Vereador Gilnei Jarré; eles estão na questão judicial, é o que eu sei, eles tem 
uma contratação demanda de luz, eles vem desde 2006, lidando com a extinção do contrato, e 
isso não ocorre, eles estão depositando judicialmente, somente o consumo e não estão 
pagando a diferença que é a demanda, essa informação que nós temos, obrigado; Vereador 
Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente, gostaria de pedir vistas a esse 
pedido de informação do colega Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; sem problema 
nenhum; Presidente Vereador Leandro Adams; então pedido de vistas ao líder do governo, 
requerimento numero seis, solicito a secretaria que proceda a leitura do numero e autor do 
requerimento nº 07; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento pedido de 
informações nº 07, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o requerimento nº 07, Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, senhores 
vereadores, pessoas da casa, esse pedido é um pouquinho mais complicado do que o outro, 
este pedido eu estou pedindo uma documentação para ver se realmente aquelas pessoas que 
passaram, pela Fundetec desde de sua instituição que foi em 2001, tiveram suas contas 
aprovadas devidamente como rege a lei, e também gostaria de saber qual a diretoria da 
fundação, que esta em vigor hoje, porque nós sabemos que tem muita gente trabalhando lá 
dentro, que  estão opinando, falando besteira, que é o que mais falam, não tem noção do que é 
uma fundação, inclusive fazendo acusações de pessoas que passaram pela fundação, que 
administraram a Fundação, isso muito me preocupa, eu não tenho porque esconder o porquê 
estou fazendo isso, e por seis anos a minha esposa foi administradora, Lisete Leiria Jarré, acho 
que se tem alguma irregularidade eu gostaria de saber, gostaria de ver, porque tem pessoas lá 
dentro que nem remunerada estão sendo, estão dando opinião, falando aos quatro ventos de 
dentro da secretaria, inclusive esses apontamentos verbais, em função dessas pessoas que por 
lá passaram, então eu já vou antecipar o Vereador Rudi, que este pedido não tem vistas, se 
vocês tiverem a vontade de derrubá-lo fiquem a vontade, esses documentos serão 
encaminhados juridicamente, que a ação já esta montada, peço a compreensão de todos 
vocês, obrigado; Vereadora Sandra Citolin; vereador, eu solicitei para o líder do governo todos 
os relatórios, não foi com pedido de informação, porque for nesse tempo dessa semana, mas já 
solicitei também essas informações, todos os relatórios, todos os apontamentos, toda a 
comprovação e o funcionamento da Fundetec, eu não sei se o Vereador Rudi já tem em mãos 
isso, faz uma semana não é Rudi? Vereador Gilnei Jarré; mas vereadora, infelizmente, eu 
gostaria desses documentos, com o devido registro, documentos legais, porque isso aqui é uma 
questão judicial, só isso, muito obrigado vereadora; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, senhores 
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vereadores, eu quero dizer ao Vereador Gilnei Jarré, parabenizar a ele pela atitude que ele 
tomou de fazer um pedido de informação, porque o que estão dizendo, estão acusando a 
esposa dele de ter feito uma má gestão, mas eu não quero entrar no mérito, eu vou deixar bem 
claro, que no pedido de informação eu vou seguir a minha linha, qual a minha linha, eu sempre 
derrubei, seja ele de João, de Pedro, de Nestor, de Paulo, eu sempre derrubei, então eu vou 
continuar entendendo que o pedido de informação eu vou derrubar, isso é coisa minha não tem 
nada haver com posição, com isso ou aquilo, é uma situação que eu sempre tomei, eu sempre 
fui um adversário ferrenho do prefeito Alexandre, quando voltei a Carazinho nós tínhamos um 
compromisso com ele de governo, cumpri com esse compromisso, mas eu sempre votei 
contrario aos pedidos de informação que o Vereador Felipe Sálvia colocava nessa casa e agora 
porque não estou mais apoiando, ou não apoiando eu vou votar favorável, eu vou estar me 
contradizendo no que eu tenho de pensamento quanto a pedido de informação, então eu estou 
votando contrario a esse pedido de informação não olhando o lado que você esta buscando 
restabelecer uma verdade, acho que você esta correto, se não conseguir via câmara, vai via 
promotoria, porque é uma situação que tu tem que buscar, eu vou continuar com minha linha de 
pensamento, e não quero que meus colegas aqui me acompanhem só por me acompanhar, é 
uma posição pessoal minha, porque lá na frente isso aqui é perigoso, porque lá na frente eu 
posso ter pego na curva aqui uma outra situação e daí não vou ter argumento para falar o que 
eu quero falar, o que eu penso sobre os pedidos de informação, então seria isso, eu votarei 
contrario, e também gostaria que o líder do governo não pedisse vistas, e botasse em votação, 
e votem como vocês assim melhor entender, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; 
Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, a 
vida nos ensina muita coisa, nos mostra muita coisa, ao longo do tempo que eu estou nesta 
casa, não é pouco tempo, eu fiz centenas de pedidos de informação, vários vereadores 
ajudaram a derrubar, o Vereador Gilnei Jarré votou contra todos os meus pedidos de 
informação e eu acho que o pedido de informação é uma maneira do vereador fiscalizar, mas 
eu quero ter o gostinho de votar contra você, e eu quero esperar o relatório que a Vereadora 
Sandra Citolin vai trazer, eu quero dar uma olhada no relatório, quero dizer que vou votar 
contra, mas não contra todos os pedidos de informação gente, que fique bem claro, a pedidos 
de informações que eu votarei a favor, porque eu acho, que sempre disse nessa casa, sempre 
disse que é a maneira certa do vereador fiscalizar, que o papel que o líder do governo traz 
quando nos traz não é oficial, o oficial se vem errado a gente pode até caçar o prefeito, se o 
prefeito mente na resposta do pedido de informação, pode até caçar, mas eu vou votar contra 
porque eu acho que deve fazer uns 20 anos que eu não voto pedido de informação contra, eu 
quero votar contra só para ter o gostinho de votar uma vez contra, que vossa pessoa me judiou, 
eu não quero judiar, mas também quero ter o prazer de votar uma vez contra, e quero, 
Vereadora Sandra Citolin olhar os relatórios quando vossa senhoria trazer; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir o requerimento de nº 07,  
colocamos em votação o requerimento, vereadores favoráveis permaneçam como estão os 
demais que se manifestem, rejeitado por três votos a um, quero registrar a presença do Junges; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem, presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; vou fazer um requerimento 
verbal a mesa diretora, presidente, que se possível faça o encaminhamento diretamente desse 
meu pedido a promotoria publica; Presidente Vereador Leandro Adams; esta registrado, 
queremos agradecer a presença do Junges, o nosso companheiro de pescaria no pantanal, o 
nosso financeiro do grupo, que nos prestigiou hoje na nossa reunião, nada mais havendo a 
tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, e convoco, questão de 
ordem Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; eu só gostaria de fazer um 
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requerimento verbal, quanto ao horário dos funcionários, que ele seja extensivo até as 14 horas 
e passe a ser direto agora as próximas reuniões de segunda-feira que seja das sete a uma da 
tarde, e que hoje, se possível, em vez de eles irem até as 17 horas, seja feito o horário das 7 as 
14 horas, se possível; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão a proposição 
do Vereador Paulino de Moura a respeito do horário, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovação unânime, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente reunião, e convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião 
ordinária da Comissão Representativa a ser realizada 09/02/09 às 11: 00horas. 
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