
 1 

Ata da Reunião Ordinária do dia 02 de março de 2009.............Ata 13 
 
Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção de Deus 
declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Carazinho 
do dia 02/03/2009, convido o senhor Vereador Elbio Esteve para proceder à leitura de um 
trecho da Bíblia, e que todos se posicionem em pé; (leitura da Bíblia); coloco em apreciação a 
ata da reunião solene do dia 23/01/2009 esta em discussão a ata da reunião ordinária do dia 
23/01/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada por oito, coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 26/01/2009, esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 26/01/2009, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por nove, convido à senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente 
reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Expediente 02 de Março de 2009: Projeto de 
Lei 019/09, o qual Inclui metas no PPA 2006/2009 e LDO/2009, declara situação de 
emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores e a abertura de Crédito Especial 
no Orçamento de 2009, no valor de R$ 376.745,69. Projeto de Lei 020/09, o qual Autoriza o 
Poder Executivo a firmar convenio com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. Of. 
035/09 – GPC Executivo Municipal, em resposta ao OP 025/09 de Pedido de Informação. Of. 
037/09 – GPC Executivo Municipal, em resposta ao OP 026/09 de Pedido de Informação. Of. 
038/09 – GPC Executivo Municipal, solicitando a retirada de tramitação de Projeto de Lei 
019/09. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros, no 
valor de 122.210,83. Of. 056/09 da Secretaria do Desenvolvimento, convidando vereadores 
para reunião, a realizar-se no dia 16/03/09. Projeto de Lei 021/09 do Executivo Municipal, o qual 
autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de 2009, no valor de R$ 1.160.066,46. 
Projeto de Lei 022/09 do Executivo Municipal, o qual cria vagas no Quadro de Pessoal Efetivo 
do Município. Projeto de Lei 023/09 do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o 
financiamento do Passivo Atuarial do Sistema de Previdência do Município – RPPS. Projeto de 
Lei 024/09 do Executivo Municipal, o qual autoriza a contratação emergencial de servidores e a 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2009, no valor de R$ 364.922,82. Projeto de 
Resolução 005/09 da Mesa Diretora, o qual Exclui os artigos 190, 191 e 192 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Carazinho e inclui novo texto nos artigos 191, 191 e 192, em 
substituição ao anterior. Of. 011/2009 da Sociedade Beneficente CMPP de Carazinho, 
encaminhando a prestação de contas do Contrato de Gestão do ano de 2008. Telegrama do 
Gabinete do Senador Osmar Dias, acusando o recebimento do OD 252/09. Of. 040/09 – GPC 
Executivo Municipal, encaminhando Emenda Modificativa ao PL 020/09. Projeto de Lei 
Vereador Élbio Esteve, o qual dispõe sobre a destinação de espaços reservados para venda de 
revistas, fitas, cds e afins com conteúdos pornográficos ou obscenos em locais públicos; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem senhor presidente; 
Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Rudi; Vereador Rudinei 
Brombilla; gostaria de fazer uma solicitação verbal, para que seja lido na sua integra, o pedido 
de informação do colega Vereador Gilnei Jarré; Presidente Vereador Leandro Adams; eu 
acredito que pode ser depois, é que não estamos na ordem do dia ainda, mas será lido na 
integra na ordem do dia, as indicações, requerimentos e moções pela senhora secretária; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 0309/173/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos de 
construção, localizados na RUA LEONEL ROCHA, Bairro OURO PRETO, nas proximidades da 
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Escola de Educação Infantil Sta Isabel, eis que os mesmos foram colocados no passeio que dá 
acesso a mencionada creche e em virtude do inicio do ano letivo é urgente que se tome às 
providências, Vereador Paulino de Moura – PTB; 0310/174/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que oficie ao proprietário do terreno 
localizado na Rua Antonio Vargas ao lado do n° 551 no bairro Loeff, para que seja feita a 
limpeza do mesmo, pois está causando problemas aos moradores com bichos que se 
proliferam no local e até mesmo pela segurança dos mesmos. Solicitação dos moradores, 
Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0311/175/09, O Vereador abaixo assinado solicita que 
após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente que execute trabalhos de limpeza na Rua 
Coronel Bordini no bairro Glória trecho compreendido entre a Rua Padre Gusmão e Rua Santos 
Dumont, pois o mato está tomando conta de parte da referida via o que dificulta a 
trafegabilidade de carros e pedrestres, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0312/176/09, O 
Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, 
seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente que 
execute trabalhos de colocação de tubos para canalização do esgoto na Rua Marechal Deodoro 
no bairro Loeff em frente ao n° 218, pois os moradores reclamam dos transtornos causados 
pelo acúmulo de água em frente às residências. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei 
Antonio Vieira – PSDB; 0313/177/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar com a máxima 
urgência para que seja tomadas as devidas providências sobre a troca do lugar do bueiro 
existente no local, limpeza e melhorias do trecho do calçamento do final da Rua Otto Albino 
Gherardt, Bairro Sommer, em frente ao nº 371. Solicitação dos moradores e motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0314/178/09, Solicita com urgência para a Secretaria de 
Obras realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica na Avenida Flores da Cunha frente a 
Acapesu, localizada no Bairro Boa Vista. A referida avenida nesta região está em péssimas 
condições de trafegabilidade, com muitos buracos. Solicitação dos motoristas, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0315/179/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de 
operação tapa buracos e limpeza das pedras britas espalhadas na Rua Marechal Floriano 
esquina com a Rua Vinte de Setembro, localizada no Bairro Centro. Solicitação dos motoristas, 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0316/180/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar 
trabalhos de fechar uma vala aberta a mais de 15 dias e limpeza das pedras britas espalhadas 
na Avenida Flores da Cunha proximidades dos trilhos da viação férrea, localizada no Bairro 
Glória/Princesa. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0317/181/09, 
Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de reperfilagem asfáltica na Rua Ipiranga 
a partir do nº. 350, localizada no Bairro Glória/Hípica. A referida rua nesta região está em 
péssimas condições de trafegabilidade. Solicitação dos motoristas e moradores, Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; 0317/182/09, Solicita para a Secretaria de Obras realizar trabalhos de 
fechar uma vala aberta a mais de 10 dias e limpeza da terra espalhada pelo local na Rua 
Alexandre da Motta esquina com a Avenida Pátria, localizada no Bairro Centro. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0319/183/09, O vereador abaixo assinado 
solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal solicitando que determine a ao setor competente estudos para construção 
de um canteiro separador de pistas par disciplinar o fluxo de veículos na rua General Câmara e 
a Avenida Pátria( entre o HCC e a praça  conforme  memorial descritivo em anexo.), Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 0320/184/09, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Executivo Municipal solicitando 
que determine  ao setor competente  a limpeza e manutenção da boca de lobo e também da 
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Sanga  entre as ruas Coronel Bordine  esquina com Rua Santos Dumont, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 0321/185/09, O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que 
determine a o setor competente estudos  sobre liberação  de automóvel de aluguel (TAXI); para 
livre acesso no  terminal  Iron Albuquerque, localizada na  Gare da viação férrea. para 
embarque e desembarque de passageiros,   Solicitação  da comunidade que necessita  se 
deslocar com bagagens até o terminal para pegar o ônibus ate seu destino ou se deslocar do 
terminal para outra área do centro de Carazinho. Também  reivindicação dos taxistas do 
município de  Carazinho para melhor atender seus usuários, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
0322/186/09, O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feito o cascalhamento e tome as demais providências na mão da 
Avenida Pátria que começa na esquina da entrada do bairro Profelube Sommer até ela se 
encontrar com a seqüência da mesma avenida.Pois o local está tomado pelo mato e pelo lixo, o 
que dificulta o tráfego dos moradores e pessoas que ali transitam, podendo também  ocasionar 
sérios problemas à saúde dos mesmos.Devemos salientar também que trata-se de uma rua 
principal que tem em suas mediações a construção da nova sede da UNIMED, no qual seria do 
interesse de todos que o ambiente tivesse uma visão  limpa e agradável, Vereador De Loreno – 
PP; 0323/187/09, O Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na 
forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a 
Secretaria de Obras que realize operação tapa buracos com certa urgência na Rua Miguel 
Bueno da Silva, no Bairro Cantares.Pois o local se encontra em condições precárias, diversos 
buracos estragam a via o que acaba dificultando o acesso para todos, principalmente quando 
ocorrem chuvas, Vereador De Loreno – PP; 0324/188/09, O vereador abaixo assinado solicita 
que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado oficio ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente com a máxima urgência possível 
uma operação tapa buracos na Rua Pinheiro Machado, no bairro Oriental, especialmente no 
trecho entre a Rua Osvaldo Cruz e Alagoas, pois o acumulo de buracos neste trecho está 
praticamente impossibilitando o trafego. Na verdade esta solicitação vem sendo reiterada, uma 
vez que na administração anterior foram inúmeras as vezes que solicitamos melhorias não 
apenas neste trecho, mas em toda a extensão da rua Pinheiro Machado e na Rua Minas Gerais 
que tem continuidade nesta, visando estabelecer melhores condições de trafegabilidade. Nosso 
pedido refere-se ao fato de que transitam por esses logradouros grande quantidade de veículos, 
em razão que são duas das principais ruas que dão acesso ao referido bairro, bem como são 
muito utilizadas por alunos, professores e funcionários que freqüentam a Escola Estadual 
Ernesta Nunes e o Campus da UPF. Realmente não há condições de transitar pelo local, os 
buracos e ondulações são em grande quantidade ao longo de toda a extensão da Rua Pinheiro 
Machado e em grande parte da Rua Minas Gerais, causando inclusive danos aos veículos, e 
em dias de chuva em virtude dos buracos, formam-se no local grandes poças de água, 
merecendo assim atenção especial, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 0351/200/09, O vereador 
abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado 
oficio ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando pedido feito à administração anterior, para  que 
determine ao setor competente a instalação de lixeiras públicas para coleta seletiva, na Rua 
Dom João Becker, em frente ao depósito do supermercado Coqueiros. Este é um pedido que 
nos foi solicitado pelos funcionários do referido Supermercado, que visando à limpeza das ruas 
do município, bem como a uniformidade com relação às lixeiras públicas já existentes, 
gostariam que fossem instaladas também nas proximidades do seu depósito lixeiras iguais às 
instaladas na Avenida Flores da Cunha, em frente ao mercado, possibilitando assim que em 
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outros locais, não só na avenida, os transeuntes, moradores e proprietários de 
estabelecimentos comerciais próximos possam ter acesso a lixeiras de coleta seletiva, 
separando assim o lixo que poderá ser reaproveitado. Acreditamos que este simples pedido, de 
uma Empresa genuinamente carazinhense, que contribui com a geração de empregos, 
atividades sociais e arrecadação de impostos será prontamente atendido, pois o fato de se 
querer colaborar com a limpeza urbana através da solicitação de instalação de mais lixeiras é 
um fato elogiável, quando tão poucos preocupam-se com isso, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
0325/189/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que providencie a limpeza e abertura de uma 
vala para escoamento de água, na rua Artur Bernardes, a partir do nº 315, tendo em vista que 
em dia de chuva o volume de água que vem dos fundos da Cooperativa  Mista Alto Jacuí - 
Cotrijal, através de um tubo de escoamento que liga diretamente nesta rua causando 
alagamento nas residências(foto em anexo), Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0326/190/09, 
Solicitando ao Departamento de Trânsito a colocação de redutores de velocidade, e faixa de 
segurança na Avenida São Bento esquina com a General Neto, Vereador Eugenio Grandó – 
PTB; 0327/191/09, Solicitando ao Departamento de Trânsito que seja realizado um 
levantamento para colocação de redutor de velocidade, tipo quebra mola e placas de 
sinalização, na rua Antonio Vargas, próximo ao nº 817 bairro loeff, Vereador Eugenio Grandó – 
PTB; 0328/192/09, Solicitando a Secretaria de Obras, que realize obras de melhoria na rua 
Fortunato Sandri, fundos da Madeireira Herter. Rua sem calçamento e com péssimas condições 
de trafegabilidade, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0329/193/09, Solicitando a Secretaria de 
Obras, a limpeza de um córrego e colocação de tubos, na rua Independência, beco, perto do 
mini mercado do cabelo. Saliento que esta solicitação foi requerida através dos moradores, 
conforme abaixo assinado em anexo, que estão vivendo em condições subumanas, devido ao 
mau cheiro e a ploriferação de bichos no local. Informo inclusive que os tubos já estão no local 
há bastante tempo, faltando apenas à abertura e limpeza desta valeta, para colocação dos 
mesmos, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0330/194/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine 
ao Setor competente, que seja feito com urgência a retirada de entulhos do terreno localizado 
ao lado da Escola Estadual Ernesta Nunes, rua Agnelo Senger Bairro Oriental, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; 0331/195/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que 
depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal, para que o mesmo  notifique a América Latina Logística – ALL, para que 
providencie a limpeza e cercamento do terreno de sua propriedade situada na rua Artur 
Bernardes, bairro Sassi, tendo como referencia o nº 315 desta, pois devido o mato ali existente, 
estar colocando em risco os moradores sendo que o  local está servindo de encontro de 
drogados e  para desova de produtos furtados bem como de animais abatidos 
clandestinamente. JUSTIFICATIVA: Verificamos que o mato ali existente está causando 
transtornos aos moradores sendo que o local costuma ser freqüentado por usuários de drogas e 
também como lixo clandestino, onde encontramos até restos de animais abatidos 
clandestinamente(foto em anexo). Consideramos, isto um fato de alta relevância, tratando de 
saúde publica, onde a ploriferação de insetos e outros podem causar varias doenças na 
população, Vereador Eugenio Grandó – PTB; 0332/196/09, Os Vereadores abaixo subscrito 
requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores 
Edis, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que o mesmo  faça contato com 
Excelentíssimo Doutor Orlando Faccini Neto, Diretor do Foro de Carazinho, com a finalidade de 
firmar convenio com a vara de Execuções Criminais, com a Superintendência dos Serviços 
Penitenciários  –SUSEPE, e do poder Executivo Estadual, para que os detentos do Presídio 
Estadual de Carazinho realizem o serviço de capina e limpeza no município, convenio este que 
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já existiu anteriormente. JUSTIFICATIVA: Devido a grande repercussão do projeto de nº017/09, 
de autoria do Executivo Municipal que previa a contratação de 100 garis, e que foi rejeitado por 
esta casa, por ser inconstitucional e conforme declarações do Senhor prefeito na imprensa 
(matéria em anexo), alegando que a cidade vai continuar suja, os vereadores abaixo subscrito, 
vem da melhor forma, orientar o Executivo que há meios legais e eficientes para solucionar o 
devido problema, Vereador Eugenio Grandó – PTB, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB, 
Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Gilnei Jarré – PSDB e Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 0333/197/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que determine o setor competente 
cumprir a Lei nº 5.928, de 02 de setembro de 2003, que dispõe da obrigatoriedade da 
colocação de frase de combate às drogas em propaganda em Carazinho, e dá outras 
providências. “Diga sim à vida: não use drogas”. O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine o setor 
competente cumprir a Lei nº 5.928, de 02 de setembro de 2003, que dispõe da obrigatoriedade 
da colocação de frase de combate às drogas em propaganda em Carazinho, e dá outras 
providências. “Diga sim à vida: não use drogas”, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;0334/198/08 
Solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente providências para 
reposição do pavimento asfáltico na Rua Ipiranga, próximo ao Sindicato dos Aposentados e 
Pensionistas referente à abertura de vala (ligação de água).O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para reposição do 
pavimento asfáltico na Rua Ipiranga, próximo ao Sindicato dos Aposentados e Pensionistas 
referente à abertura de vala (ligação de água), esta solicitação se faz necessário, pois a vala 
encontra-se aberta dificultando o tráfego de veículos, além de danificá-los, Vereador Gilnei 
Jarré – PSDB; 0335/199/09, Solicitando ao Executivo Municipal para que estude a viabilidade 
de inclusão no cronograma de obras a recuperação do pavimento asfáltico da Rua Miguel 
Bueno de Oliveira no Residencial Cantares, visto que são reivindicações dos moradores e a via 
encontra-se intransitável. O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal para que para que estude a viabilidade de inclusão no 
cronograma de obras a recuperação do pavimento asfáltico da Rua Miguel Bueno de Oliveira no 
Residencial Cantares, visto que são reivindicações dos moradores e a via encontra-se 
intransitável, Vereador Gilnei Jarré – PSDB;  requerimentos: 0336/089/09, oficio ao Diretor 
Presidente das Centrais Elétricas de Carazinho S.A - ELETROCAR, Senhor ALBANO KAYSER 
solicitando ao mesmo seja realizada vistoria na iluminação pública na RUA PERNAMBUCO, 
Bairro ORIENTAL, em frente à residência nº 73, eis que a mencionada luminária fica acessa dia 
e noite, tendo em vista que a mesma apresenta defeito sugerem os moradores que a mesma 
seja substituída por outra de maior capacidade de iluminação, Vereador Paulino de Moura – 
PTB; 0337/090/09, oficio à EMPRESA AURORA, na pessoa do Diretor Presidente, o Senhor 
MÁRIO LANZNASTER, solicitando que comunique oficialmente a esta Casa Legislativa, qual a 
posição quanto ao investimento a ser realizado em Carazinho, pois acompanhamos notícias 
pela mídia quanto ao adiamento dos investimentos em virtude da crise mundial financeira. Tal 
solicitação se prende ao fato desta Câmara ter aprovado a liberação de recurso para a 
aquisição da área, bem como ter buscado recursos junto a Governadora do Estado, através da 
FGTAS/SINE solicitando a liberação de recursos para a realização de Cursos de Qualificação 
para treinar as pessoas e qualificá-las para o mercado de trabalho, Vereador Paulino de Moura 
– PTB; 0338/091/09, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado ao Presidente da Mesa Diretora desta 
Casa Legislativa Senhor Leandro Adams, solicitando que seja feita à troca da porta de acesso 
ao banheiro coletivo, pois foi feito o banheiro para portadores de necessidades especiais, 
devido à lei de acessibilidade, mas os mesmos, não tem acesso ao banheiro porque a referida 
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porta não está dentro das normas de acessibilidade, pedido esse que já se encontra nesta 
casa. Pedimos a mesa diretora uma atenção especial, pois o poder legislativo tem  que dar 
bons exemplos, Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; 0339/092/09, A Vereadora abaixo 
assinada solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, 
seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Senhor Diretor-
presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico da empresa  para que seja 
efetuada a troca das lâmpadas queimadas e fracas, por lâmpadas mais potentes  na Avenida 
Flores da Cunha próximo ao nº. 3367, Bairro Glória e na Avenida Flores da Cunha próximo ao 
nº 4349 no Bairro Borguethi. Solucionando definitivamente este problema da escuridão nas 
ruas, zelando pela segurança dos moradores, motoristas e pedestres, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 0340/093/09, A Vereadora abaixo assinada solicita na forma regimental, que logo 
após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de 
Carazinho – Eletrocar, na pessoa do Senhor Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao 
departamento técnico da empresa  para que seja efetuada a troca das lâmpadas queimadas e 
fracas, por lâmpadas mais potentes  na Avenida Flores da Cunha próximo ao nº. 3367, Bairro 
Glória e na Avenida Flores da Cunha próximo ao nº 4349 no Bairro Borguethi. Solucionando 
definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos moradores, 
motoristas e pedestres, Vereador Paulino de Moura – PDT; 0341/094/09, A Vereadora abaixo 
assinado requer na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício de mesmo teor para a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul na 
pessoa do Senhor Presidente Ivar Pavan e para o  Senhor Deputado Estadual Gilberto Capoani 
– Líder da Bancada do PMDB, requerendo as Vossas Excelências que a votação ao veto da 
Senhora Governadora Yeda Crusius em relação ao não pagamento dos salários dos servidores 
grevistas em 2008 atenda ao projeto que concede anistia aos servidores grevistas, 
considerando que não houve comprometimento do ano letivo, pois os dias foram repostos, fato 
este característico do magistério gaúcho. Há que se manifestar também em relação às 
mudanças no plano de carreira dos professores que haja um profundo debate com a categoria e 
a sociedade pautado no diálogo e no trato respeitoso com os trabalhadores em educação, visto 
que, é compromisso de todos a qualidade da educação das escolas públicas do Rio Grande do 
Sul, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0342/095/09, A Vereadora abaixo assinado requer na 
forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício de 
mesmo teor direcionado para todos os professores, funcionários e alunos das Escolas 
Estaduais e Municipais e particulares do nosso município. Ao iniciarmos o ano letivo de 2009, 
queremos juntos cultivar os territórios mais difíceis na árdua e complexa tarefa de educar, 
percorrendo os caminhos da inteligência e da emoção. A Educação transforma o mundo, 
elimina barreiras, transforma-nos em pessoas mais humanizadas e felizes, pessoas mais 
preparadas que acreditam na vida, com esperança no futuro. Quando todos, em todos os 
cantos do planeta, imploram pela paz, pensemos no nosso papel de educador compartilhando 
com a comunidade educativa experiências, vivências, valores e culturas para que as 
aprendizagens sejam completas. Que as palavras mais simples como amor, afeto, trabalho, 
diálogo, paz e justiça, sejam vocabulário básico para fazer deste ano letivo, um ano de 
realizações e sucesso, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 0343/096/09, O Vereador abaixo 
subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo 
Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao Excelentíssimo Presidente do 
Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, aos Líderes de 
Partido no Senado e Câmara, manifestando o apoio desta Casa Legislativa ao Projeto de Lei de 
autoria do deputado Felipe Bornier, que permite ao motorista pagar antecipadamente taxas de 
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pedágio cobradas em rodovias brasileiras. Com a proposta, o parlamentar pretende evitar 
congestionamentos nas rodovias onde há cobrança de pedágio.Segundo o texto, o usuário 
poderá adquirir, nas praças de pedágio, bilhetes para uso futuro. A proposta não estabelece 
limite para essas compras. Os bilhetes de pedágio pagos antecipadamente valerão até o dia 
anterior a qualquer aumento de tarifas e nos casos de perda da validade, o motorista poderá 
trocar seu comprovante por um novo, devendo pagar a diferença de valor entre as tarifas. O 
bilhete deverá ser sempre vinculado à categoria do veículo.Todos sabemos que a cobrança 
manual da tarifa, veículo por veículo, aumenta o tempo da viagem, o consumo de combustível e 
o estresse dos usuários no retorno de um final de semana prolongado ou de férias escolares, 
fazendo com que muitos reclamem exaustivamente tanto junto à cabine de cobrança como em 
casos onde se discute a renovação de contratos de concessão de rodovias. Certamente a 
venda antecipada dos bilhetes reduzirá os engarrafamentos nas praças de pedágio, levando 
com isso a uma maior aceitação por parte dos usuários das estradas sob concessão, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 0344/097/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do 
Poder Legislativo de Carazinho ao Excelentíssimo Presidente da República, Senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao Excelentíssimo Presidente do Senado Federal, ao Excelentíssimo Presidente 
da Câmara dos Deputados, aos Líderes de Partido no Senado e Câmara, manifestando o apoio 
desta Casa Legislativa ao Projeto de Lei de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que propõe a 
redução do valor cobrado pelos cartórios para autenticação de cópia da carteira de identidade. 
A proposta determina que a taxa cobrada pelos cartórios para o serviço não poderá ser superior 
a 0,5% do valor do salário mínimo. Pelo novo piso em vigor desde 1º de fevereiro, a cobrança 
deverá situar-se na faixa de R$ 2,00. Conforme a argumentação do senador, os custos para 
autenticação de cópias de documentos em cartório apresentam-se incompatíveis com a 
realidade socioeconômica brasileira, em muitos casos as pessoas não tem sequer o que comer, 
pagar suas contas e quando precisam dispor da autenticação de documentos, gastam valores 
que poderiam contribuir para aquisição de alimentos, vestuário e remédios para sua família. 
Como muitos desses documentos autenticados são exigidos para inscrição em concursos 
públicos, isso representaria, segundo o parlamentar, em restrição ao livre acesso a essas 
seleções caso o candidato receba salário mínimo ou esteja desempregado. Assim, como o 
Senador Sérgio Zambiazi, defendemos a diminuição no valor dessa despesa, pois permitirá 
ampliar o acesso do cidadão aos direitos assegurados pela Constituição, VFS – PDT; 
0345/098/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício a Centrais 
Elétricas de Carazinho – ELETROCAR com o PEDIDO DE INFORMAÇÕES solicitando relação 
das empresas inadimplentes e seus respectivos meses de inadimplência, e das empresas 
tiveram sua energia desligada no mês de janeiro. Solicita, ainda, respostas 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? 
JUSTIFICATIVA: O pedido de informações datado de 30 de janeiro de 2009, não foi respondido. 
Diz-se assim, pois as Centrais Elétricas de Carazinho se limitaram a prestar informações 
referentes à empresa Distribuidora Auto Peças Serrana, ou seja, desviaram o foco do pedido de 
informações.Frisa-se que, o pedido de informações é um instrumento de defesa dos interesses 
da coletividade, utilizável pelos Vereadores para amparar direitos da coletividade e não de seus 
membros. Pelo pedido de informações não se amparam direitos individuais próprios, mas sim 
interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o vereador e sim o 
povo. Cabe referir que a resposta das Centrais Elétricas de Carazinho induz o erro aos Nobres 
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Vereadores, haja vista que utiliza a razão social de Empresa citada a titulo de exemplo na 
justificativa, transcrevendo todo histórico da mesma.Assim, desde já, questiona-se: Transcrever 
todo histórico de uma empresa não infringe o Código de Defesa do Consumidor? Mas a 
informação precisa do requerido infringe?Ora, cabe constitucionalmente ao Vereador a função 
de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, os atos do Prefeito, e das empresas com 
capital majoritário da Municipalidade, denunciando o que estiver ilegal ou imoral à população e 
aos órgãos competentes. Portanto, o vereador é o fiscal do dinheiro público, devendo os 
pedidos de informações serem respondidos de forma clara, de modo aberto, objetivo, franco 
direto, sem perífrases, entrelinhas, ironias, insinuações. Lembra-se:Inviolabilidade do 
Vereador:(Constituição Federal – art. 29, VI)O Vereador não pode sofrer qualquer processo 
pelas suas opiniões, palavras e votos, contanto que seja: no exercício do mandato; na área do 
município em que exerce o mandato. Infrações Penais. Entretanto, fora da vereança, está 
sujeito a processo e condenação pela prática de infração penal como qualquer cidadão, mesmo 
na jurisdição do município. Como, por igual, estando fora do município, não tem proteção da 
inviolabilidade.Direitos e Deveres do Vereador. O vereador, no exercício do mandato, tem uma 
série de direitos e deveres, entre eles: 1 – apresentar propostas de emenda à Lei Orgânica do 
Município; 2 – apresentar projetos de lei ordinária e de lei complementar, projetos de decreto 
legislativo, projetos de resolução; 3 – fazer requerimento, escritos ou verbas; 4 – sugerir 
indicações; 5 – interpor recursos; 6 – emitir pareceres, escritos ou verbais; 7 – oferecer 
emendas; 8 – usar da palavra, no Plenário: a) para falar sobre assunto de sua livre escolha; b) 
para discutir qualquer proposição; c) para encaminhamento de votação das proposições; d) 
para suscitar questões de ordem; e) para contraditar questão de ordem; f) para apartear; g) 
para relatar proposições; h) para formular requerimentos verbais; i) para reclamação; 9 – votar e 
ser votado para a eleição da Mesa e para escolha da direção das comissões de que participa; 
10 – julgar as contas do Prefeito; 11 – julgar o Prefeito e Vereador em determinadas infrações; 
12 – fiscalizar os atos de Prefeito, formulando as críticas construtivas e esclarecedoras;13 - ser 
investido em cargos – como de Secretário Municipal, por exemplo -, sem perda do mandato;14 
– tem ainda direito à licença para tratamento de saúde  e para tratar de interesse particular; 15 
– assiduidade, comparecer às sessões do Plenário e das comissões; 16 – cortesia, tratar com 
urbanidade os colegas; 17 – dedicação ao trabalho legislativo, dele participando no Plenário e 
nas comissões; 18 – atenção aos eleitores, nos pleitos coletivos como individuais;19 – 
proibidade política e administrativa, imune aos desvios do mandato, ou seja, ter conduta 
retilínea.É dever, ainda, do Vereador, lutar pela construção e funcionamento de escolas, 
construção e funcionamento de hospitais e postos de saúde, abertura de estradas, 
pavimentação de vias públicas urbanas, perfuração e funcionamento de poços tubulares, 
abastecimento de água, instalação de energia elétrica.Cabe ao Vereador cobrar do Prefeito a 
divulgação, até o último dia dos mês seguinte ao da arrecadação, dos valores dos impostos, 
taxas e contribuição de melhoria recebidos, bem como todos os outros recursos passados ao 
município.  Na doutrina de MEIRELLES (1999, p.627)1, controle legislativo ou parlamentar é: [...] 
o exercido pelos órgãos legislativos (Congresso Nacional, Assembléia Legislativa e Câmaras de 
Vereadores) ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo na dupla 
linha da legalidade e da conveniência pública, pelo que caracteriza-se como um controle 
eminentemente político, indiferente aos direitos individuais dos administrados, mas objetivando 
os superiores interesses do Estado e da comunidade (grifamos).Significa dizer que deve, 
também aqui, haver um fim ou interesse público a proteger, no caso concreto o mesmo está 
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alicerçado no Princípio da Impessoalidade, já que existem informações de que existem 
Empresas sendo privilegiadas pela atual administração.Ademais, no caso em tela estão 
presentes os quatro requisitos necessários ao dever de prestar informações, quais sejam: a) 
titularidade, b) justificação, e) especificação e, d) possibilidade material. Dito isso, reitera-se 
pelo cumprimento do requerido no presente pedido de informações, o qual se justifica em razão 
do não esclarecimento do requerido no pedido de informações datado de 30 de janeiro de 2009. 
Em tempo, alerta-se, que o Vereador está exercendo seu Direito Constitucional de Fiscalizar os 
atos do Poder Executivo, existindo duvidas quanto à lisura no corte de energia elétrica nas 
empresas de nosso Município, sendo necessário que os Vereadores fiscalizem o cumprimento 
do Principio da Impessoalidade por parte do Executivo Municipal, bem como por parte de 
sociedades de economia mista, com capital majoritariamente público, Vereador Gilnei Jarré – 
PSDB; 0346/099/09, O Vereador abaixo-assinado solicita na forma regimental, que seja 
encaminhado este requerimento à Mesa Diretora, solicitando que nosso parlamento realize, no 
dia 16 do corrente, junto à Reunião Ordinária o espaço do Grande Expediente para 
homenagearmos as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, com o proferimento de palestra 
pela Deputada Zilá.  O Dia Internacional da Mulher, uma das datas mais importantes no 
calendário nacional e internacional, foi criado em lembrança à morte de 159 operárias têxteis 
num incêndio criminoso, durante uma greve em Nova York, nos Estados Unidos da América. A 
universalidade desta data de homenagens às mulheres impossibilita-nos de ficarmos à margem. 
Um Parlamento cioso de suas atribuições, inclusa a de estar em contato permanente e direto 
com a cidadania, seja em seus momentos de luta reivindicativa, seja em seus momentos de 
congraçamento, não pode permanecer alheio ao 8 de março. É oportuno referir que em nosso 
município há muitas mulheres cidadãs merecedoras de serem lembradas em momento tão 
especial. Assim, apelo à Presidência e a todos os colegas Vereadores que acolham e 
referendem esta proposição como oportunidade de homenagearmos as mulheres, 
carazinhenses ou não, pelo seu trabalho, sua força, sua luta, suas utopias, sua história, 
Vereador Gilnei Jarré –PSDB; 0347/100/09, O Vereador abaixo assinado requer ao Sr. Adriano 
Carvalho Dolzan, diretor do Departamento de Relações Institucional e Comunitária da 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, a intervenção na liberação de recursos financeiros 
para reparos no telhado do Presídio Estadual de Carazinho – PECAR, junto a Sra. Márcia 
Mortari diretora do DA – SUSEPE. Portanto, reitera-se o pedido de intervenção devido à 
situação em que instituição encontra-se, atendendo atualmente mais de 250 apenados em duas 
alas edificadas, com 17 celas e capacidade de alojamento para 80 apenados. Tal situação está 
comprovada em anexo conforme cópia do Of.035/2009-Pecar, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
0348/101/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que logo após 
submetido ao  plenário, seja enviado ofício ao Senhor Albano Kaiser, Diretor Presidente da 
ELETROCAR de nosso município, reiterando a solicitação do dia 30 de janeiro do corrente para 
que estude a viabilidade de substituição da luminária da rede de iluminação pública, por uma 
mais comprida frente à moradia do Sr. Maurício César Leiria, na Rua Hilário Ribeiro, 200. 
Ressaltamos que também há necessidade de efetuar uma poda das árvores no referido local. 
Justifica-se tal solicitação por ser uma reivindicação dos moradores, visto que à noite a rua fica 
parcialmente às escuras, colocando em risco a segurança dos moradores e motoristas que 
trafegam por aquele local. Lembramos caso ocorra algum incidente responsabilizaremos a 
empresa, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 0349/102/09, O Vereador abaixo assinado requer na 
forma regimental, para que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado oficio ao 
Sr. Hermógenes Bodanese, Diretor da CORSAN, solicitando com a maior brevidade possível 
que seja feita à reposição do pavimento asfáltico na Rua Venâncio Aires, próximo ao Fórum, 
onde foram realizados serviços de reparos na rede e até a presente data encontra-se aberto o 
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referido local, causando transtornos aos motoristas que trafegam diariamente pela via 
ocasionando grande quantidade de poeira aos moradores, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; 
moções: 0350/005/09, o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que seja 
enviado oficio a Secretaria Municipal de saúde parabenizando a Psicóloga Valéska da Silva 
Walber coordenadora da rede de atenção à saúde mental, pelo excelente trabalho que a 
mesma vem desenvolvendo, Vereador Eugenio Grandó – PTB;Presidente Vereador Leandro 
Adams; passamos agora para o intervalo regimental de 15 minutos, solicito que todo esse 
plenário se dirija à sala de reuniões; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor 
presidente, até para que a gente possa otimizar a situação, eu gostaria de solicitar para não ir a 
votação ao Vereador Gilnei Jarré, se ele concorda eu fazer uma emenda nesse requerimento 
dele, solicitando que a deputada Kely Moraes, também uma mulher aguerrida, lutadora, possa 
vir nesse mesmo dia fazer as palestras aqui, eu vou buscar a confirmação dela, obrigado; 
Vereadora Sandra Citolin; um aparte também, senhor presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; um aparte Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; nós 
também temos neste dia comemorativo ao dia internacional da mulher, muitas pessoas, como o 
próprio requerimento do Vereador Gilnei Jarré falou, muitas mulheres aguerridas, lutadoras e 
determinadas, que certamente poderão dar o seu testemunho, aqui nesta tribuna, então eu 
solicitaria também que a gente buscasse além das deputadas que os senhores vereadores 
mencionaram, também algumas mulheres da nossa comunidade; Presidente Vereador 
Leandro Adams; passamos agora para o grande expediente, garanto a palavra a Vereadora 
Sandra Citolin pelo tempo de 5 minutos; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa, publico aqui presente, assessores, visitantes, nós estamos 
hoje numa discussão bastante delicada, que é a votação de um projeto, referente a contratos 
emergenciais, que serão utilizados na educação, basicamente na educação infantil nas EMEIS, 
certamente hoje começaram as aulas, e os alunos, nenhum aluno, nenhum pai, nenhuma mãe, 
espera que o seu filho vá para a escola, e que tenha problemas com professores, com 
funcionários, com recreacionistas, com cuidadores dessas crianças, toda a educação municipal, 
tanto as escolas de ensino fundamental, quanto às creches, quanto as EMEIs tenham esse 
atendimento que as nossas crianças mereçam, também foi encaminhado por mim um 
requerimento solicitando que o projeto de anistia aos grevistas por ocasião da greve de 2008, 
seja cumprido pelos deputados, esse projeto de anistia foi elaborado juntamente com todos os 
deputados, os sindicatos envolvidos, que foi a brigada militar e os professores, para que os dias 
paralisados sejam então pagos, e com isso tenha toda a questão de promoções, de quadro de 
carreira novamente como estava em andamento, até porque os professores de todas as 
categorias de trabalhadores são os únicos que sempre tem que repor a carga horária 
paralisada, porque senão o ano letivo não é concluído, então o ano letivo foi concluído, não 
houve comprometimento do ano letivo, os professores trabalharam, repuseram esses dias que 
estavam paralisados, então entendemos que nada mais justo do que eles terem essa anistia, 
esse requerimento também esta sendo enviado a assembléia legislativa, porque foi o acordo 
feito com os deputados, então nós estamos muito felizes pela presença dos senhores e das 
senhoras aqui, e queremos convidar a todos, para que no dia nove, na próxima segunda-feira, 
onde teremos uma sessão um pouco diferenciada, até pela presença de deputadas aqui, e de 
mulheres que irão se pronunciar, da nossa parte da câmara de vereadores, também faremos a 
nossa homenagem, não só esta vereadora, mas também os outros vereadores farão esta 
homenagem e o reconhecimento às mulheres, pela passagem do dia internacional da mulher; 
Vereador Gilnei Jarré; questão de ordem vereadora, nós fizemos um requerimento, com a 
intenção, devido ao fato de alguns vereadores titulares vão se ausentar na segunda-feira, e 
pelo motivo que vai oportunizar os deputados estarem em nosso município vizinho, prestigiando 



 11 

a abertura da expodireto, então nós fizemos o pedido para o dia 16, e não para o dia nove; 
Vereadora Sandra Citolin; correto, então dia nove nós teremos sim mulheres aqui 
representando, também quero fazer um convite aos senhores, para que no dia 10, teremos na 
ULBRA, um evento, cuja câmara de vereadores também estará sendo representada, e com 
participantes da ONG Tamys, que será apresentada juntamente com a ULBRA, o seminário das 
questões de gênero, também alusivos ao dia internacional da mulher, o seminário começa às 
19 horas e 30 minutos, e nós teremos então a presença de palestrantes da ULBRA, da câmara 
de vereadores, e da Tamys, o sinal esta tocando não é presidente, e eu agradeço a atenção; 
Presidente Vereador Leandro Adams; com a palavra o Vereador Elbio Esteve; Vereador 
Elbio Esteve; boa noite senhor presidente, senhora secretaria, colegas, platéia presente, aos 
assessores também, eu vou colocar algumas coisas para você rápido com relação ao que foi 
colocado numa das reuniões anteriores, com relação a estarmos votando algumas coisas que 
quando nós nos reunimos colocamos, dizemos que a gente queria votar aquilo que era bom 
para Carazinho, e que a gente acabou votando contra, então assim pessoal, tudo aquilo que a 
gente se propõe, ou me propus a ser como vereador é tudo dentro da lei de legalidade, então 
pareceres não são tirados daqui ou dali por simples prazer ou porque é bonito, não, tudo tem lei 
pessoal, então eu vou distribuir para vocês agora aos colegas, a lei 8.745 de nove de dezembro 
de 1993, porque em cima dessa lei pessoal que a maioria das contratações elas se espelham, o 
que ela prevê: fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade 
temporária de excepcional interesse publico nos termos do artigo 37 inciso 9º na constituição 
brasileira, em cima disso aqui que a maioria lança mão para poder contratar, na verdade essa 
lei 8.745 ela regulamenta, esse tipo de contratação, então assim, quando a gente vota contra, 
não é votar apenas por votar, a gente quer votar pelo bem de Carazinho mas dentro de uma 
coisa correta, então às vezes pode ser mal interpretado, mas a gente esta falando das coisas 
da lei, não é que não sirva, servir serve, mas mais uma vez as coisas tem que ser bem feitas, 
se não eu vou continuar votando contra, pelo bem porque eu vou ser responsabilizado por 
aprovar uma coisa que esta errada, isso era uma das coisas que eu queria trazer para vocês, e 
que tem, é só entrar na Internet que vocês podem ver, e outra é com relação, eu fiz um projeto 
de lei, entrei com cisternas para que nos órgãos públicos, a gente possa colher a água, vocês 
sabem que água é uma coisa muito importante, e que se a gente não se conscientizar, ela 
acaba, então por mau emprego, lavar carro, calçada, essas coisas podem ser direcionadas, a 
gente pode dar o exemplo nos órgãos públicos então eu entrei com um projeto de lei em que a 
gente possa colher a água, das cisternas dos órgãos públicos, era isso presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; garanto a palavra ao Vereador Eugenio Grandó por 5 minutos, 
questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; o PTB ele gostaria de tirar sua assinatura na 
fala, porque nós não iremos falar, nem eu nem o Vereador Eugenio Grandó; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queiram se manifestar no grande 
expediente, passamos para a ordem do dia, passamos agora para apreciação e votação dos 
requerimentos, moções e projetos, consulto esse plenário se há possibilidade de votar os 
requerimentos em bloco; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, 
eu gostaria que o pedido de informação do Vereador Gilnei Jarré fosse votado em separado; 
Presidente Vereador Leandro Adams; solicito a senhora secretaria para fazer a leitura do 
numero e autor dos requerimentos, com exceção ao pedido de informação, ficando em 
destaque, esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino 
de Moura; senhor presidente, senhores vereadores, servidores desta casa, demais pessoas 
que nos dão a honra de estar na casa do povo, imprensa escrita e falada, Tio Pisca, jornal 
Diário da manhã, a Ana, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna é falar sobre dois 
requerimentos que eu dei entrada na noite de hoje, o primeiro que poderá parecer para algumas 
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pessoas que seria uma utopia, que seria que Carazinho precisa de uma linha curricular de 
avião, nós precisamos ter em Carazinho uma linha ou táxi aéreo, ou uma linha curricular, 
porque isso, porque muitas pessoas do nosso município e da região, elas tem os seus negócios 
em Campo Grande, Cuiabá, Mato Grosso, quem sabe alguém precisa se deslocar até Curitiba, 
até Cascavel, então nós vamos tentar na segunda-feira, dia nove, sensibilizar uma empresa que 
venha fazer esse taxiamento aéreo, uma linha curricular,  porque isso é um fomento para a 
nossa sociedade, para a nossa comunidade, porque empresas poderão querer se instalar em 
Carazinho, que é o maior entroncamento rodoviário do Sul do país, então se nós conseguirmos 
essa linha, para Carazinho nós temos lá um aeroporto extremamente com condições de fazer 
isso, temos balizamento, podemos lá fazer carga de passageiros, estou indo a Porto Alegre no 
dia de amanhã onde com o deputado Lara nós vamos dar uma estrutura melhor para o 
aeroclube, não para o aeroporto, então esse requerimento, eu gostaria que os demais colegas 
fossem juntos, para entender quanto nós podemos progredir trazendo essa linha aérea para 
Carazinho, sim Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; questão de ordem colega 
vereador, até para auxiliar e complementar já tem uma verba do deputado Beto Albuquerque 
aprovada, para o asfaltamento também do aeroporto municipal, então apenas para auxiliar; 
Vereador Paulino de Moura; obrigado, esteve lá, representando a todos, o Vereador Felipe 
Sálvia, o Vereador Rudinei Brombilla e o Vereador Paulino de Moura, e ai eu quero fazer justiça 
e já o fiz, na imprensa quando nós voltamos, Vereador Rudi, a verba do aeroclube ela foi 
questionada pelo pessoal do aeroclube, mas o Vereador Felipe Sálvia teve uma participação 
muito importante, porque ele tem uma intimidade muito grande com o deputado Beto 
Albuquerque, e senhor presidente, senhores vereadores, para encerrar, referente à Aurora, a 
Aurora tinha um projeto de oferecer para Carazinho uma planta dessa unidade, estivemos em 
Chapecó, lá visitando uma planta lá e nós tínhamos a certeza que Carazinho iria receber uma 
planta para o nosso município, onde geraria três mil empregos diretos, e quem sabe mais uns 
quatro mil indireto, e para nossa infelicidade, infelicidade de Carazinho do estado do Rio 
Grande do Sul, houve uma situação de direção, de cortar alguns investimentos para Carazinho, 
então o que nós queremos dizer com isso, só que eu não gostei da forma que nós fomos 
comunicados, nem ao executivo, nem ao legislativo, porque nós aprovamos aqui recursos para 
a compra da área, e nós recebemos via jornal, uma informação que a Aurora não estaria mais 
trazendo a sua planta para o município de Carazinho, então eu estou mandando um 
requerimento que eles nos notifiquem, nos informem, porque eles estão parando esse 
investimento, e eu quero fazer um desafio senhor presidente, senhores vereadores, e a 
comunidade constituída, eu acho e tenho certeza que nós temos que ir até São Paulo, temos 
que ir lá e falar com o diretor presidente da Aurora, para que ele nos diga qual a idéia, quando 
que ele pretende retomar esses investimentos, porque nós já temos recursos aportados para a 
compra da área através da FGTAS onde eu fui funcionário, até a minha eleição novamente, nós 
tínhamos lá em torno de um milhão de reais para fazer cursos de qualificação para as pessoas 
que gostariam de estar adentrando na Aurora, então eu faço um desafio aos colegas 
vereadores, que depois desta resposta da Aurora nós possamos fazer uma comissão, irmos até 
São Paulo e cobrarmos uma posição oficial da Aurora, quando será realmente feito o 
investimento em Carazinho, porque hoje nós estamos assim com pouco emprego, nossos filhos 
estão saindo de Carazinho, quantas pessoas foi criada uma expectativa para que essas 
pessoas pudessem ter o seu emprego, ter dignidade e ter renda, e infelizmente por causa de 
uma crise mundial se cortou os investimentos de Carazinho, eu até aceito, mas eu não aceito 
da forma que foi feito, pelo jornal, acho que nós temos o mínimo direito de saber oficial da 
aurora porque nós aprovamos aqui recursos para que ela tivesse adquirido uma área para ela 
fazer sua planta, seria isso senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado; 
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Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem nessa noite de hoje, 
falar sobre requerimentos que nós apresentamos nessa noite, e julgo importante um dos mais 
importantes esse requerimento para nós homenagearmos a quem realmente merece uma 
homenagem, são as mulheres, falo isso pela minha mãe, minha esposa, minha filha, enfim, 
pena que não podemos fazer praticamente no dia devido à ausência de alguns vereadores,  e 
acredito que esteja me ausentando juntamente com o Vereador Paulino de Moura, por isso que 
nós estendemos e acredito que esse dia a gente comemora todo dia, principalmente para quem 
tem as suas mães vivas, suas mães em casa, e também estamos aproveitando a oportunidade 
Vereador Paulino de Moura sugeriu uma deputada para se fazer presente, nós já temos antes 
de ter aprovado em plenário nós temos uma pré-confirmação da deputada Zila, que é uma das 
defensoras e batalhadoras, divulgadoras também da lei da Maria da Penha, então ela vai se 
fazer presente desde que esse requerimento seja aprovado nessa noite de hoje, à vontade; 
Vereador Paulino de Moura; Vereador Gilnei Jarré, só para lhe auxiliar e pedir à presidência 
que se ela puder já fazer o oficio para a deputada Kely, eu vou estar em Porto Alegre, na terça-
feira e na quarta-feira, eu gostaria de entregar em mãos para ela, que daí nós já saberemos se 
ela vem ou não vem, só para isso, se o presidente puder ainda essa noite se aprovado o 
requerimento, elaborar o oficio, daí eu já entrego em mãos obrigado; Vereador Gilnei Jarré; 
também entramos com um pedido para a Corsan; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem, 
eu não ouvi Vereador Gilnei Jarré, deputada que entende de lei da Maria da Penha, vai vir ai? 
Vereador Gilnei Jarré; não é que ela entende, ela divulga a lei, inclusive tem um livrinho dela, 
onde ela ensina, explica, de que forma é a lei; Vereador Felipe Sálvia; pensei que ela fosse 
especialista nessa área, mas ela é deputada; Vereador Gilnei Jarré; não ela não é 
especialista, ela é deputada, não é advogada, entendido? Também entramos com um 
requerimento a Corsan, que diariamente passamos pela rua Ipiranga e acho que já esta 
fazendo aniversário uma vala aberta que é de obrigação do município fechá-la, reiteramos um 
pedido a eletrocar, que já passam de  trinta dias e essa rua continua as escuras, e quis lembrar 
que caso aconteça algum incidente com certeza responsabilizaremos a empresa, também 
fizemos m pedido a Susepe, ao Sr. Adriano Carvalho Bolzan, para que intervenha junto a 
Susepe, para liberar um recurso que tivemos prestigiando o deputado Cherini na apresentação 
de um equipamento novo para os apenados, e o deputado chegou a se molhar de tanta goteira 
que tem dentro do nosso presídio, então isso é mais uma reivindicação além das que já existem 
em relação ao presídio, nós estamos tentando ver com que venha esse recurso para que ajude 
o nosso presídio, pois não; Vereador Eugenio Grandó; gostaria de pedir para subscrever junto 
com o Vereador Gilnei Jarré, nessa questão ai da Susepe, e quero fazer um registro e um 
pedido de desculpas para o meu colega de bancada o Vereador Paulino de Moura, Vereador 
Alemão, por não ter convidado ele para assinar junto o pedido ali para a Susepe, para o 
convenio com os presos trabalhar da capina, sinta-se convidado vereador, e faço questão que o 
senhor assine junto comigo o pedido, obrigado; Vereador Gilnei Jarré; para encerrar, 
retornamos novamente com o pedido de informação, porque entendo eu que não fui atendido 
no meu pedido, colocamos em votação numa determinada reunião, tivemos o pedido de vistas 
do líder do governo, ele se comprometeu perante nós que traria as informações, não fomos 
atendidos pelo líder do governo, colocamos em pauta novamente o pedido e tivemos a votação 
unânime inclusive do Vereador De Loreno, nesse pedido, então estou retornando a casa nesse 
pedido de informação, para que a empresa seja um pouco mais clara nas informações pedidas 
e também conheça o que é de direito de um vereador, muito obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir convido a senhora secretária, 
Vereador Rudinei Brombilla; Vereador Rudinei Brombilla; senhor presidente, colegas 
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vereadores, ex-Vereador Cláudio Santos, prazer em revê-lo com saúde na casa do povo, 
presidente do PPS, Ivan Ceriolli, imprensa falada e escrita, suplente de vereador do PTB 
Marcos Soares, população aqui presente, terminado o recesso das sessões representativas 
voltamos hoje com as sessões ordinárias, eu vou me ater a dois requerimentos que eu fiz, o 
primeiro deles que é uma construção numa rotatória na rua General Câmara esquina com 
Avenida Pátria, entre o HCC e a praça, justifico esse meu requerimento ao executivo municipal 
devido aos taxistas, a ambulância, enfim, pessoas que utilizam o hospital, que quando entram 
na triagem ali não tem placa de sinalização, e nem também quem vai para o supermercado 
Zaffari, um outro requerimento conforme reunião com os taxistas, a associação dos taxistas, 
eles estão solicitando para que encaminhe ao departamento municipal de transito para fazer 
uma avaliação para que eles possam transitar no terminal Iron Albuquerque, eles justificam 
esse pedido porque muitas vezes em dia de chuva ou quando eles têm que pegar algum 
passageiro não tem uma área de embarque e desembarque, também para finalizar, quero 
colocar ao colega Vereador Gilnei Jarré, que o pedido de informação da eletrocar; Vereador 
Gilnei Jarré; questão de ordem senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; 
questão de ordem vereador; Vereador Gilnei Jarré; acredito que esse requerimento ele não 
tenha feito por escrito, acho que ele deveria ter se inscrito no grande expediente para falar, 
acho que nós temos que nos ater ao que realmente ao que é o grande expediente dos 
requerimentos, falar só o que deve, não o que não deve, de preferência que o senhor encerre a 
palavra do Vereador Rudi; Vereador Rudinei Brombilla; só para finalizar então quero 
agradecer a palavra, e também dizer que vai estar na ordem o seu pedido de resposta; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir solicito a 
senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; requerimento de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Erlei Antonio Vieira – PSDB; nº 04 
Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 05 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 06 Vereadora 
Sandra Citolin – PMDB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 08 Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; nº 09 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 11 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 12 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 13 Vereador Gilnei Jarré – PSDB; nº 14 Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em votação os requerimentos, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os demais que se manifestem, aprovados por 
todos, esta em discussão o requerimento pedido de informação nº 10 do Vereador Gilnei Jarré 
– PSDB, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, Marcos me perdoa por não ter citado a vossa excelência, então como 
suplente de vereador do PTB, eu te parabenizo por estar aqui na casa do povo, eu vou seguir a 
minha linha e a minha linha quanto à situação pedido de informação ela sempre foi contra, 
sempre votei contrario aos pedidos de informação, acho e tenho certeza que é um direito do 
vereador pedir informação, mas também acho e tenho certeza que muitos pedidos de 
informação ele não tem o cunho de querer saber, ele tem o cunho de querer questionar alguma 
coisa que possa ter prejudicado alguém que seja amigo da gente, alguém que tenha uma 
empresa e é amigo da gente, eu vou votar contrário ao pedido de informação, digo ao Vereador 
Gilnei Jarré com toda tranqüilidade porque eu sempre o fiz quando a vossa excelência era 
governo, então eu sempre votei contra os pedidos de informação que faziam, inclusive contra o 
Vereador Felipe Sálvia, e eu vou manter essa linha, e dizer aos colegas vereadores novos, que 
a importância do saber, importância de estar preparado para o embate tem que ser eminente, 
porque aqui, hoje, nós estamos a defender uma causa, que é a população de Carazinho, que é 
o povo de Carazinho, e ai vem os embates e nós temos que estar preparados para isso, amigo 
eu serei de todos, de todos os dez vereadores, eu serei amigo, mas eu vou sempre ter a minha 
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posição de questionar alguma coisa, então eu quero dizer isso, se preparem porque apenas 
estão começando as reuniões ordinárias do poder legislativo, e aqui se faz o embate 
democrático, não que eu não goste de A, de B ou de C, mas é um embate, nós vamos ter que 
defender na tese as nossas idéias, então eu votarei contrario, peço aos demais colegas 
vereadores que me acompanhem nesse voto, e seria isso senhor presidente e senhores 
vereadores, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador 
que queira discutir solicito à secretária que lei o nº do requerimento pedido de informação e 
autor; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimento pedido de informação nº 10 
Vereador Gilnei Jarré – PSDB; Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, rejeitado por 
cinco votos a quatro; esta em discussão a moção da ordem do dia, moções, Vereador Eugenio 
Grandó; Vereador Eugenio Grandó; senhor presidente, demais membros da mesa, publico em 
geral, nobres colegas, a gente acostumado a ser oposição, mas uma oposição sadia, disse 
desde o primeiro dia, a gente não ataca por atacar, a gente também elogia quando as coisas 
estão indo bem, hoje eu fiz uma moção para a secretaria da saúde, elogiando o trabalho da Drª 
Valéska, então eu queria dizer para o companheiro, como o presidente nos chama aqui dentro 
da câmara, para o Rudi e para o De Loreno, que não é critica, pelo menos de mim acho que 
vocês já notaram que não é o meu jeito, não é assim que eu funciono, quando eu crítico, eu 
critico com convicção, com força, e com vontade, defendendo os meus princípios e a população 
de Carazinho, mas eu sei reconhecer também quando o governo o qual eu não faço parte, esta 
fazendo um bom trabalho, por isso a minha moção hoje parabenizando a Drª Valéska e a 
secretaria da saúde, para o trabalho que estão fazendo na área psicosocial, quero deixar bem 
claro, ela colocou em ordem, estava um pouco desajustado, e os programas na área do 
psicosocial estão indo muito bem no nosso município, então quero dizer que podem esperar de 
mim um crítico ferrenho, mas ma pessoa limpa, uma pessoa honesta, e um critico acima de 
tudo, que sabe reconhecer quando as coisas estão indo bem, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir a moção solicito a 
senhora secretaria que proceda a leitura do numero e autor; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; moção de nº 01 Vereador Eugenio Grandó – PTB; Presidente Vereador Leandro 
Adams; coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos; projetos, peço para a senhora secretaria que proceda a leitura 
do numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e 
finanças; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; antes da nobre 
secretária ler os projetos eu gostaria de  pedir que o processo de nº 0306/042/09 o projeto de 
resolução 005/09, autor nessa diretora fosse votado em separado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; serão todos em separado, projeto por projeto; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin;  Processo 152/029/2009. projeto de resolução 004/09. autor mesa diretora. ementa: 
exclui o parágrafo 1º do artigo 95 do regimento interno da câmara municipal de Carazinho e 
inclui novo parágrafo 1º a esse mesmo artigo, em substituição ao anterior. Parecer da comissão 
de justiça e finanças:  o presente projeto de resolução é constitucional e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador 
Eugenio Grandó – secretário e Vereador Felipe Sálvia – membro; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças do projeto 
004/09, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado o parecer da 
comissão de justiça e finanças por todos, peço a senhora secretaria que proceda a leitura do 
parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
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parecer: o presente projeto de resolução encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma 
vez que foi considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças. Vereador Rudinei 
Brombilla – relator e secretário, Vereadora Sandra Citolin – presidente e Vereador Elbio Esteve 
– membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer, não havendo 
vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como 
estão os demais que se manifestem, aprovado por todos; esta em discussão o projeto com os 
pareceres já aprovados, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por 
todos; projeto de lei complementar 002/09; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Processo nº 
0153/029/2009. projeto de lei complementar nº 002/09. autor Vereador Gilnei Jarré. Ementa: 
altera redação da letra “f” do artigo 23 da lei complementar nº 03/85 – código de posturas do 
município de Carazinho. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei 
complementar é constitucional, conforme pareceres do IGAM e do Jurídico desta casa, e nada a 
opor quanto aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Eugenio Grandó – relator e 
secretário, Vereador Gilnei Jarré – presidente e Vereador Felipe Sálvia – membro; Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos; peço a senhora 
secretaria que proceda a leitura do parecer da comissão de ordem econômica e social; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; parecer: o presente projeto de lei complementar 
encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi considerado constitucional 
pela comissão de justiça e finanças. Vereador Elbio Esteve – relator e membro, Vereadora 
Sandra Citolin – presidente e Vereador Rudinei Brombilla – secretário; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o parecer, não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos; esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Processo nº 0303/039/09. projeto de lei nº 022/09. autor executivo 
municipal. Ementa: cria vagas de cargos do quadro de pessoal efetivo do município. Parecer da 
comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e nada a opor quanto 
aos aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – presidente e relator e Vereador 
Eugenio Grandó – secretário; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira discutir colocamos 
em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado por todos, convido a senhora secretaria para que proceda a leitura do parecer da 
comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; parecer: o 
presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia, uma vez que foi 
considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças. Vereadora Sandra Citolin – 
relatora e presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretario e Vereador Elbio Esteve – 
membro; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir 
colocamos em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado, esse é o parecer, cinco votos a quatro, esta em discussão o projeto com 
os pareceres já aprovados, questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré;  
eu gostaria que o senhor voltasse atrás e dissesse quanto foi a votação dos pareceres; 
Vereador Paulino de Moura; do parecer desse projeto; Vereador Gilnei Jarré; do parecer 
desse projeto; Presidente Vereador Leandro Adams; foi provado por unanimidade o parecer 
da comissão de justiça e finanças, e o parecer da ordem econômica e social foi aprovado por 
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cinco votos a quatro; Vereador Gilnei Jarré; esta OK, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; correto, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, atenção 
senhores vereadores, esta em discussão o projeto com os pareceres já aprovados, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, projeto de 
resolução 005/09, autoria mesa diretora; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Processo nº 
0306/042/09, projeto de resolução nº 005/09. autor mesa diretora. ementa: exclui os artigos 
190,191 e 192 do regimento interno da câmara municipal de Carazinho e inclui novo texto nos 
artigos 190,191 e 192, em substituição ao anterior; parecer da comissão de justiça e finanças: o 
presente projeto de resolução é constitucional e nada a opor quanto aos aspectos orçamentário 
e financeiro. Vereador Gilnei Jarré – relator e presidente, Vereador Eugenio Grandó – 
secretário; Presidente Vereador Leandro Adams; Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe 
Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que assistem a reunião na casa do 
povo na noite de hoje, como membro da comissão de justiça e finanças juntamente com o 
Vereador Eugenio Grandó e o Vereador Gilnei Jarré, eu não assinei o parecer, eu não assinei 
por ser contrario a esse projeto de lei, eu tive uma vida aqui dentro e sempre metendo pedido 
de informação, às vezes brigando, às vezes até chorando de raiva, por não passar pedido de 
informação e a minha vida toda, que pedido de informação ele até deveria ser isento, em outras 
casas é deferido pela mesa, mas nunca logrei intento, nunca tive a felicidade de passar aquilo 
que eu queria, hoje, esse governo que eu combati no passado, governo, eles estão tentando 
uma manobra, uma manobra justa, que o pedido de informação não vá mais a plenário a 
votação, ele só seja protocolado na mesa diretora e o prefeito tem que mandar as respostas, eu 
sou contrário, eu sou contrario, porque a vida inteira eu quis fazer isso e as pessoas do governo 
anterior não me deixaram fazer, não me deixaram fazer, hoje eu não quero dizer que eu sou 
totalmente contra o pedido de informação, vai haver pedido de informação aqui dentro que eu 
vou votar a favor, mas eu não vou dar o meu braço a torcer para gente que não votou nenhum 
pedido de informação a vida inteira aqui dentro, e hoje, porque o Aylton esta começando um 
governo, querem inviabilizar, não querem deixar o homem trabalhar, e pedido de informação eu 
sei como funciona, eu sei, eu fui um dos campeões de pedido de informação aqui dentro, e 
quantas e quantas vezes eu tive os meus pedidos de informação barrados aqui, e eu sempre 
dizia, e o Vereador Alemão é testemunha e o Vereador Gilnei Jarré é testemunha, que eu 
respeito o plenário, e o vereador tem que respeitar o plenário, a vontade do plenário é 
soberana, eu gostaria também que respeitassem a minha idéia, eu não assinei, sou contrario 
que a mesa diretora faça isso no inicio desse governo Aylton que eu acho que é para tumultuar 
o governo,  eu estou vendo e estou acompanhando como esta andando o governo Aylton esta 
começando, e sempre gente, sempre que um governo começa, as câmaras, as assembléias 
dão tempo pro prefeito poder sentar, para o governador poder sentar, não começar fiscalizar do 
inicio de forma feroz, eu fiquei muito triste vereadores, quando aquele projeto para contratar 100 
pessoas para fazer limpeza na nossa cidade foi rejeitado aqui, todos governos e eu faz cinco 
que estou aqui, estou no sexto mandato aqui dentro, todos os governos que eu vi, sempre 
contratava através de sacolão, contratava o pessoal para fazer limpeza, a cidade esta suja, e 
vai continuar suja porque não tem gente para limpar, mas foi rejeitado, eu respeito à opinião do 
plenário, mas isso é uma forma da oposição, eu respeito quando a oposição trabalha, eu não 
quero dizer com isso que o PDT já fechou, já esta certo, eu só estou achando o seguinte, eu 
estou achando que não estão deixando o prefeito trabalhar, se acomodar, tentar arrumar  a 
administração do jeito que ele quer, estão querendo governar pelo prefeito, isso não se faz, 
acho que o seguinte, olha aqui, dá-se um tempo para o prefeito trabalhar, para ele poder 
arrumar a casa, porque eu estou aqui, eu vi, a casa estava desarrumada, ele esta tentando 
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acertar, e quando eu vejo que existem coisas que querem trancar o jeito dele governar; 
Vereadora Sandra Citolin; um aparte vereador; Vereador Felipe Sálvia; tem um aparte; 
Vereadora Sandra Citolin; em relação ao pedido de informação, todos os anos anteriores que 
eu acompanhava o trabalho da câmara, eu via os vereadores realmente engalfinhados em 
função dos pedidos de informação, acredito que o pedido de informação seja a primeira atitude 
fiscalizadora do vereador, e o vereador passando no plenário ou não o pedido de informação, 
ele tem o dever, e a legalidade de solicitar a informação onde quer que ele queira, e isso esta 
expresso no regimento dessa câmara, que foi redigido e discutido, então eu creio que 
realmente, até para evitar essa idéia essa mentalidade de que haja alguma coisa contra 
alguém, ou a favor, que as coisas sejam expressas da maneira correta, eu mesma durante esse 
período que estou como vereadora, encaminhei alguns pedidos de informação, e nenhum deles 
foi aprovado então eu acredito assim, que até parece brincadeira, porque a ação do vereador é 
essa sim, é de fiscalizar, o pedido de informação pode contribuir ou não, depende da situação 
que cada um encara; Vereador Felipe Sálvia; mas se passar o pedido de informação, 
Vereadora Sandra Citolin, se por ventura passar, o pedido de informação tem que vir numa 
forma correta, e respondida na integra, não pode faltar nada, e eu estou fugindo, fugindo, e eu 
sei disso, e o presidente esta deixando, porque é o presidente que manda, eu quero dizer que 
quantas vezes Vereador Gilnei Jarré, quantas vezes eu não dormi de noite de ver meu pedido 
de informação não vir completo, e esta ali na casa para mostrar, se quiser eu busco, quantas 
vezes eu pedi para os presidentes mandar vir, oficio para mandar vir a resposta correta, e não 
vinha, eu cansei, por causa disso que eu disse esses dias, agora eu quero ter o gostinho de 
votar contra os pedidos de informação, votei tantos aqui, pedi tantos, e votaram todos contra os 
meus, agora quero ter o gosto de votar a favor de alguns, é um direito meu, e eu sempre digo, 
meu voto vale aqui dentro como de qualquer um, fiz poucos votos? Fiz, mas também tenho um 
monte de mandato, o povo esta quase cansado de mim, agora, quero dizer, que  se tem que 
respeitar, respeito a posição dos vereadores da oposição, respeito, como disse o Vereador 
Paulino de Moura, que respeite a posição e os embates que vão haver aqui dentro, esse é uma 
casa de debates, vão haver muitos aqui, e a gente tem que dizer, eu tenho que dizer e tenho 
que ser claro, o meu partido ainda não sentou e não se acomodou, mas eu quero votar uns 
pedidos de informação que eu achar que é certo, eu voto a favor, a hora que eu achar que é 
errado eu voto contra, era isso senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; não 
havendo vereador que queira discutir o parecer coloco em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por cinco votos a quatro; 
Vereador Gilnei Jarré;  questão de ordem senhor presidente, viu, isso aqui não tem cabimento; 
Vereador Paulino de Moura; não, tem cabimento sim; Vereador Gilnei Jarré; se cochilou vai 
dormir em casa, não é aqui sentada; Vereador Paulino de Moura; a Vereadora Sandra Citolin 
foi contrária; Vereador Gilnei Jarré; a Vereadora Sandra Citolin estava sentada, e foi cinco a 
quatro, inclusive ela é autora do projeto, entendam isso; Vereador Paulino de Moura; como 
mesa diretora; Vereadora Sandra Citolin; Vereador Gilnei Jarré, um aparte, a aparte senhor 
presidente, eu não sou autora do projeto, eu assinei o projeto como secretária; Vereador 
Paulino de Moura; é isso ai; Vereador Gilnei Jarré; isso não existe, vinco votos a quatro 
presidente; Vereador Paulino de Moura; rejeitado cinco a quatro; Vereador Gilnei Jarré; não 
senhor; Vereador Paulino de Moura; sim senhor; Vereador Gilnei Jarré; cinco a quatro 
aprovado porque ela estava sentada; Vereador Paulino de Moura; então eu peço nova 
votação, o regimento interno me permite, peço nova votação, ou cinco a quatro rejeitado ou 
vamos para nova votação; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, questão de ordem porque 
tem dois jurídicos aqui que estão para dar parecer; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem 
senhor presidente; Presidente Vereador Leandro Adams; vamos deixar de brincar, querer 
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ganhar no grito, isso não existe, a mulher levantou, a vereadora levantou, levantou, se levantou 
um pouco tarde, agora cabe a vossa senhoria, senhor presidente, ou faz uma nova votação, 
que eu acho que não precisa fazer, que foi justo ela levantou no tempo certo, não precisa; 
Vereadora Sandra Citolin;  um aparte senhor presidente, na verdade o presidente estava 
fazendo a votação do parecer, e o parecer ele é constitucional, se o Vereador Gilnei Jarré acha 
que eu cochilei, que fique o voto dos quatro a cinco em relação ao parecer, na verdade o 
projeto não foi votado ainda, estava sendo votado o parecer, e realmente a questão é tão rápida 
que a gente cochila sim, eu sou nova nessa casa, e eu me coloco no direito de observar as 
minhas atitudes, de compreender aquilo que estou fazendo, sem ser conduzida ou induzida por 
alguém; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem; Vereador Paulino de Moura; eu gostaria de 
parabenizar a Vereadora Sandra Citolin, pela sua postura, pela sua decência, ela esta 
realmente, vai votar favorável ao parecer, porque ela entende que ela não quer complicar o 
processo, legislativo, então Vereadora Sandra Citolin, tu esta de parabéns, porque muito 
poucos têm coragem de assumir as suas posições, então pode se votar contrario, então nós 
perdemos por cinco a quatro, vamos para o projeto, obrigado; Presidente Vereador Leandro 
Adams; convido a senhora secretaria para ler o parecer da comissão de ordem econômica e 
social; Vereador Paulino de Moura; o senhor deu o resultado da votação do parecer, eu 
acredito que não; Presidente Vereador Leandro Adams; o parecer da comissão de justiça e 
finanças foi rejeitado por cinco votos a quatro; Vereador Paulino de Moura; obrigado; 
Vereador Gilnei Jarré; então esta prejudicado o projeto, presidente; Presidente Vereador 
Leandro Adams; questão de ordem vereador; Vereador Eugenio Grandó; não existe votação 
de dois pareceres, existe voto divergente na comissão, sei que muito tempo fizeram isso aqui, 
de ter votação de dois pareceres, é um parecer para ser votado e o voto divergente, o que vai 
para votação é o voto da comissão, e deu, se o Vereador Felipe Sálvia, é contrário, ele é o voto 
divergente, mas o voto dele não vai a votação, o que vai a votação é o parecer da comissão de 
justiça e finanças, tudo bem, mas segue o projeto; Vereador Rudinei Brombilla; não porque foi 
rejeitado o parecer da comissão de justiça e finanças; Vereador Eugenio Grandó; esta certo; 
Presidente Vereador Leandro Adams; solicito o jurídico que venha até a mesa; questão de 
ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; senhor presidente, para deixar bem claro, 
e como o Vereador Felipe Sálvia falou, que quem manda é o presidente, nós vamos concordar 
com o senhor, o senhor disse que foi rejeitado, a nossa bancada vai concordar, porque o que é 
justo é justo, isso é uma vontade assinada pelo presidente e pela secretaria, isso ai não era 
nossa vontade, nós tivemos o parecer derrubado, ponto final, encerra o projeto vamos passar 
para o outro, porque acho que não é justo fazer isso com o publico que esta ai nos prestigiando; 
Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente, é justíssimo nós 
discutirmos, porque eu entendo que a posição do vereador é imutável, é dele, ele assume, e ela 
esta assumindo a Vereadora Sandra Citolin, que gostaria de votar favorável ao parecer da 
comissão de justiça e finanças porque o projeto é constitucional, então o que eu quero dizer 
com isso, a vereadora tomou uma posição no parecer da comissão de justiça e finanças, então 
meus parabéns, são poucos os que conseguem fazer isso, então eu acho que o senhor 
presidente tem que respeitar a posição do vereador, como a Vereadora Sandra Citolin esta 
dizendo, eu queria e votei favorável ao parecer da comissão de justiça e finanças, encerra o 
caso; Presidente Vereador Leandro Adams; se é o presidente que decide, o parecer foi 
rejeitado por cinco votos a quatro e esta prejudicado o projeto, proceda a leitura do projeto de 
lei 020/09, autoria do executivo municipal e emenda modificativa; Secretária Vereadora 
Sandra Citolin; processo 0261/037/2009. Projeto de lei autor executivo municipal. Nº 020/09. 
ementa: autoriza o poder executivo a firmar convenio com o centro de integração empresa 
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escola – CIEE. Parecer da comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei com as 
emendas modificativas do executivo e do legislativo, é constitucional e  nada a opor quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro. Vereador Felipe Sálvia – relator e membro, Vereador Gilnei 
Jarré – presidente e Vereador Eugenio Grandó – secretario; emenda substitutiva do executivo 
municipal: o mencionado projeto passa a vigorar com a redação constante no anexo. 
Solicitamos que o mencionado projeto de lei seja apreciado sob regime de urgência. Projeto de 
lei nº 020 de 12 de fevereiro de 2009. ementa:  autoriza o poder executivo a firmar convenio 
com instituições de ensino superior e de ensino médio. Emenda modificativa, assinada por 
todos os vereadores: ementa: autoriza o poder executivo a firmar convenio com instituições de 
ensino superior e de ensino médio. Art. 1º - fica alterada redação do artigo 4º do projeto de lei 
020/2009, que passará a viger com a seguinte redação: em contrapartida o município de 
Carazinho repassará aos institutos de ensino superior e de ensino médio/magistério o valor 
correspondente a 50%(cinqüenta por cento) do padrão quatro(4) do quadro de servidores 
públicos municipais, para os estagiários do ensino médio/magistério e 50% (cinqüenta por 
cento) do padrão sete(7) para o ensino superior; Presidente Vereador Leandro Adams; esta 
em discussão o parecer da comissão de justiça e finanças, não havendo vereador que queira 
discutir coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se 
manifestem, aprovado por todos, peço para a senhora secretaria que proceda a leitura do 
parecer da comissão de ordem econômica e social; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
projeto de lei 020/2009, autor executivo municipal, parecer: o presente projeto de lei, com as 
emendas modificativas do executivo e do legislativo, encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia, uma vez que foi considerado constitucional pela comissão de justiça e finanças. 
Vereadora Sandra Citolin – relatora e presidente, Vereador Rudinei Brombilla – secretario e 
Vereador Elbio Esteve – membro; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o 
parecer, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, esta 
em discussão o projeto com as emendas; Vereador Paulino de Moura; senhor presidente, 
senhores vereadores, demais pessoas que estão a nos assistir, na expectativa da votação 
desse projeto, dizer que esta casa mais uma vez deu um sinal de grandeza, onde nós, os dez 
vereadores fizemos a emenda modificativa no projeto, onde será aprovado com certeza por 
unanimidade, porque esse trabalho, dessas pessoas, desses profissionais, que estudam e 
buscam conhecimento junto as universidades, vai contribuir e já esta contribuindo e continuara 
contribuindo a favor da população de Carazinho, porque as pessoas que ingressam nos bancos 
escolares buscando conhecimentos gerais, buscando se qualificar, ela merece ter um recurso 
digno por esse trabalho que elas prestam para a sociedade, então eu tenho a certeza que com 
essa emenda modificativa esse projeto será aprovado por unanimidade, porque nós estivemos 
junto a promotora de justiça onde nós nos comprometemos em votar favorável ao projeto, mas 
tinham algumas duvidas nesse projeto ao qual as cifras pretendidas, expressadas ali, 
passariam muito longe de um professor de carreira, de uma pessoa que já esta lá no magistério 
então nós adequamos os dez vereadores, juntamente em concordância com o secretário Jairo 
Martins, onde a gente vai colocar que 50% do valor do padrão sete é que vai receber uma 
pessoa que trabalha 20 horas, correspondente a mesma coisa dos outros padrões, então eu 
acho que a casa ela ganhou com isso, mas eu vou fazer essa colocação porque eu vou 
pessoalmente ao prefeito Aylton, dizer a ele, nós temos que evoluir, evoluir o que quer dizer,  eu 
tinha o primeiro grau quando me elegi duas vezes vereador, não tenho vergonha de  dizer isso, 
hoje eu completei o segundo grau, e fui para Porto Alegre e fui me qualificar, em vez de fazer 
uma faculdade, eu fui buscar qualificação em conhecimentos gerais, para que? Para que eu 
pudesse aqui estar representando a sociedade de Carazinho, representando o povo de 
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Carazinho, o que os nossos secretários precisam, eles precisam buscar qualificação na 
elaboração de projetos, porque é uma linha, um parágrafo, alguma coisa que pode inviabilizar 
um trabalho em prol das crianças do município de Carazinho, em prol da sociedade de 
Carazinho, então, Vereador Rudi, se você puder marcar uma audiência com o prefeito Aylton, 
onde nós queremos ajudá-lo, nós queremos colaborar com ele e que os secretários busquem 
conhecimento para que possam elaborar os projetos, ou Vereador Felipe Sálvia, que se 
contrate alguém só para fazer isso, bota alguém lá na prefeitura onde essa pessoa poderá 
elaborar os projetos, e aqui eles chegarem bem feitos para serem executados, e eu gostaria 
muito Vereador Rudi, de que a gente pudesse discutir esses processos, e ai eu vou dizer o que 
o Vereador Felipe Sálvia disse, a democracia funciona com a maioria ou com a minoria, se eu 
sou governo hoje, claro que eu vou ter possibilidade de discutir com o prefeito o projeto, 
adequar o projeto, quem não quiser nos seguir, vai sofrer, porque vai sofrer? Porque eu sofri 
quatro anos, apanhando, apanhando, CPI, ripa e ripa, fui quatro anos líder de governo, tive tudo 
que eu podia ajudar a sociedade, eu tive no governo que eu fui líder do Aylton, então o que eu 
quero dizer, hoje eu sei o que é bom e o que é ruim, eu sei o que é ser oposição e sei o que é 
ser situação, e esse embate que tem aqui, e Vereadora Sandra Citolin, tenha a convicção, 
porque eu tive inicialmente uma divergência com a vossa pessoa, por algumas ações, mas a 
senhora esta corretissima nas posições que a senhora tem tomado, e o pedido de informação, 
ele é seu, a senhora vota ou não vota se a senhora quiser, mas não tirar o direito da senhora 
votar, entende, então eu quero parabenizar pela sua posição, na votação a senhora vai dizer 
como vai votar, que jeito vai votar, então senhores e senhoras, colegas vereadores, nós, mais 
uma vez, demos um passo para a frente, porque nessa votação, nessa emenda, nós estamos 
beneficiando as crianças do nosso município, ao nosso município, aos nossos filhos, aos filhos 
dos nossos queridos conterrâneos de Carazinho, então senhor presidente, senhores 
vereadores e pessoas que estão aqui a assistir, vai dar dez a zero, por unanimidade vai ser 
aprovado esse projeto, mas pela grandeza de muitos, porque realmente alguns são oposição e 
alguns são situação, e vai ser isso mesmo, também vou cobrar muito porque estou dizendo o 
Vereador Gilnei Jarré ainda não acredita, mas vaia acreditar que eu quero ser o meio, porque 
eu já fui quatro anos oposição, então eu sei como é que funciona, eu vou tentar fazer a 
harmonia da câmara, mas não vou deixar de ter o meu pedigree, não vou deixar de ter a minha 
pegada, eu continuarei sim, se tiver que vir aqui discutir as coisas eu vou discutir olhando no 
olho, e eu quero tranqüilizar a todos os dez vereadores que aqui estão, jamais sacanearei 
ninguém pelas costas, eu vou enfrentar todos os embates, olho no olho, quem disse que eu e o 
Vereador Eugenio Grandó estaríamos hoje juntos, conversando trocando idéias pela primeira 
sessão de posse, mas não, aquilo foi um fato que teve que acontecer mas nós queremos 
resolver os problemas da sociedade da comunidade de Carazinho, então parabéns a todos que 
aqui estão buscando seu intento porque foram para os bancos escolares buscar conhecimento 
para levar para o povo e para as crianças de Carazinho, obrigado; Presidente Vereador 
Leandro Adams; Vereador Eugenio Grandó; Vereador Eugenio Grandó; eu acho que o PTB 
graças a Deus e graças ao dialogo esta superando muita coisa, entre eu e o Vereador Alemão, 
gostaria de dizer para a platéia aqui presente, para os nobres colegas que eu não tinha me 
sentido um vereador completo até hoje, porque para o publico pode até ser divertido a gente 
ficar aqui, um embate aqui, uma discussão lá, mas na verdade ninguém nos elegeu para isso, 
todo mundo nos elegeu para fazer o melhor por Carazinho, eu acho que hoje quem sai 
engrandecido é a câmara municipal, pela aprovação desse projeto, com a assinatura dos dez 
vereadores, quero elogiar o Vereador Gilnei Jarré, que membro da comissão, assim como eu, 
foi, conversou com a oposição, mostrou o que estava errado, e quero elogiar a postura do Rudi, 
do De Loreno, enfim, dos demais vereadores, que ligaram para o secretario de educação, que 
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esclareceram as nossas duvidas, e acataram a nossa emenda modificativa, então quero dizer 
que hoje, pela primeira vez, estou me sentindo um vereador completo, porque estou sentindo 
que algo de bom foi feito para Carazinho, e esquecendo o interesse individual de cada um, na 
questão do pedido de informação, votaria favorável a não passar mais pela casa, mas quero 
dizer para a platéia,qualquer um dos senhores, esta na constituição federal, não só nós 
vereadores podemos pedir pedido de informação, qualquer cidadão pode pedir um pedido de 
informação, e o executivo, seja na esfera que for do município, do estado e da união, é obrigado 
a responder, para os vereadores é ainda melhor a situação, que a constituição é mais clara, 
fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas causas atos do poder executivo, 
incluídos os da administração indireta, esta lá na constituição gente, não passou no plenário, 
faz o pedido igual, não respondeu, mandato de segurança que o pedido vem, só quero dizer 
que hoje me sinto orgulhoso de cada um de vocês, acho que estamos conseguindo fazer o 
melhor para Carazinho, e acho que as coisas realmente começaram a mudar na câmara, 
quando o interesse coletivo, é colocado em primeiro lugar, quem sai ganhando é a população 
de Carazinho, e no caso desse projeto, eu acho que quem saiu ganhando foi à população, não 
posso deixar de citar a promotora Clarissa, que nos chamou, que ajudou também a adequar 
esse projeto num primeiro momento, era isso que eu queria dizer, muito obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir o projeto e as emendas 
do executivo e dos dez vereadores coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam 
como estão os demais que se manifestem, aprovado por todos, peço a senhora secretária que 
proceda a leitura da resposta do pedido de informação da eletrocar ao Vereador Gilnei Jarré; 
Secretária Vereadora Sandra Citolin; CENTRAIS ELÉTRlCAS DE CARAZINHO S.A. -
ELETROCAR, sociedade de economia mista com sede na Avenida Pátria, 1351/ Carazinho/RS, 
CNPJ 88.446.034/0001-55 por seu Diretor Presidente, infra-assinado, vem, mui 
respeitosamente, ante Vossa· Excelência, informar o que segue: Antes de qualquer coisa, é 
imperioso registrar que a Câmara de Vereadores de Carazinho, em sua atual gestão, vem' 
cumprindo à risca e com distinção a nobre missão constitucional a ela reservada. 
Particularmente em Carazinho, é instituição que orgulha a todos e, por sua destacada atuação 
nas mais diversas áreas, é motivo de indisfarçável regozijo do povo carazinhense. dito isto, 
cumpre esclarecer os fatos que motivaram a  suspensão do fornecimento de energia para 
empresa DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS SERRANA LTDA. Excelências, a empresa sente-se 
entristecida com a tentativa de denegrir sua imagem e de maneira alguma concorda com a 
justificativa apresentada pelo nobre Vereador Gilnei Jarré, no sentido de que estaria 
contribuindo para potencializar as dificuldades financeiras da empresa supra nominada. 
Certamente que Sua justificativa, ao que tudo indica, desprovida de qualquer caráter técnico e 
com desconhecimento de causa, se deu em função do enorme volume de serviço e das 
inúmeras moções que vem apresentando dentro dessa nobre Casa Legislativa. Como é do 
conhecimento de Vossas Excelências, AS CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA vêm regidas pela RESOLUÇÃO nº 456/2000 da ANEEL - AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Como tal, os pressupostos legais para suspensão do 
fornecimento de energia elétrica estão previstos no art. 91 da Resolução supra referida, que diz 
o seguinte: "Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento, após prévia 
comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações: atraso no pagamento da 
fatura relativa à prestação do serviço público de energia elétrica; Ademais, tendo em 
vista que recentemente assumimos a direção desta renomada empresa, não podemos 
esclarecer quais os critérios que eram utilizados anteriormente (se é que utilizavam algum) para 
a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência, haja vista que, no caso 
específico, desde o mês de JANEIRO DE 2008 (ISSO MESMO, 2008), a DISTRIBUIDORA 
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AUTO PEÇAS SERRANA Ltda não pagou mais nem mesmo o seu consumo de energia, tendo 
desrespeitado os requisitos judiciais estabelecidos pelo Poder Judiciário nos autos da ação 
revisional nº 009/1.07.0000752-5,conforme abaixo será demonstrado. Apesar do pouco tempo 
que estamos à frente desta concessionária, podemos sim, afirmar que atualmente os critérios 
são de ordem legal e estritamente técnicos, observado o princípio da razoabilidade. Outrossim, 
como também é do conhecimento de Vossas Excelências, em especial do nobre Vereador 
Gilnei Jarré, um dos decanos de nossa honrada Câmara de Vereadores, por questões legais, 
em especial em respeito às regras do Código de Defesa do Consumidor e à própria 
Constituição Federa, esta concessionária se encontra impedida de fornecer listagem dos 
usuários inadimplentes, bem como das empresas que tiveram a suspensão do fornecimento de 
energia elétrica. Unicamente por esse motivo é que, neste tocante, deixamos de prestar as 
informações solicitadas. De outro canto, cabe-nos, por dever de ofício e de lealdade, tratar 
especificamente de caso DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS SERRANA LTDA., já que objeto do 
pedido de informações e da preocupação do Vereador Gilnei Jarré. A Referida empresa, 
através da AÇÃO REVISIONAL nº 009/1.07.0000752-5, que moveu contra a 
ELETROCAR e que tramitou na 2a Vara Cível desta Comarca, postulou a revisão do 
contrato do fornecimento de energia Elétrica, em especial das tarifas, a qual foi julgada 
integralmente IMPROCEDENTE pela 22a Câmara' Cível. do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul em data de 09.10.2008 (Apelação Cível nº 70025867250),cujo acórdão 
segue anexo. Por interessar à espécie inexistir segredo de justiça, peço vênia para transcrever 
parcialmente o brilhante voto prolatado pela culta DESEMBARGAOORA MARIA ISABEL DE 
AZEVEDO SOUZA, a qual reconheceu a empresa distribuidora  AUTO PEÇAS SERRANA 
LTDA como "INADIMPLENTE CONTUMAZ", in verbis: "Do relatório de pagamentos de fl. 
103, lê-se que a Autora é inadi mplente contumaz e, nos meses em que requereu a 
migração do plano tarifário, em abril e agosto de 2006, estava em débito com a Ré. 
Legal, portanto, a recusa da Ré em indeferir a alteração do regime tarifário. De acordo 
com as disposições da Resolução nº 456 da ANEEL, de 29 de novembro de 2000." 
(grifei e sublinhei). Também, cumpre registrar que em nova ação revisional recentemente 
proposta pela DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS SERRANA LTDA contra a ELETROCAR 
(processo nº 009/1.09.0000505-4), foi JULGADA EXTINTA, ab initio, assim como indeferido 
pleito de reconsideração, conforme cópias das sentenças que acompanham o presente. Além 
disso, nos causou estranheza o fato de que o representante legal da empresa em questão, Sr. 
Ramiro Salles Pinto, haver afirmado nesta concessionária, perante várias testemunhas, que 
"aqui eu era acostumado. a resolver os meus problemas por telefone - ligava para o diretor  e 
jamais passei uma única noite sem energia elétrica", frise-se, apesar de estar 
inadi mplente há muito tempo, com o que, sinceramente, não concebemos acreditar .  De 
outro canto, visando apurar eventual ato de improbidade administrativa e de advocacia 
administrativa, informo a Vossas Excelências que será encaminhado ao Ministério Público 
Estadual cópias do processo nº 009/1.07.0000752-5, que referida empresa moveu contra a 
ELETROCA.R, haja vista que, torne-se a repetir, desde o distante mês de janeiro de 2008 não 
houve nem mesmo o pagamento do consumo de energia elétrica, frise-se, condição 
estabelecida pelo Poder Judiciário quando do deferimento da liminar, que impedia a 
suspensão do fornecimento de energia, sem que nenhuma comunicação legal fosse 
feita a Mmª Juíza de Direito da 2a Vara Cível e muito menos ao próprio Tribunal de 
Justiça Gaúcho, assim como do pedido de informações firmado pelo Vereador Gilnei 
Jarré. Reconhecemos e consideramos louvável a postura do culto Vereador Gilnei Jarré, sendo 
que temos certeza absoluta de que esse honrado Legislativo Municipal de maneira alguma 
pretende defender apenas os interesses privados da "inadimplente contumaz" DISTRIBUIDORA 
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AUTO PEÇAS SERRANA LTDA, nos dizeres na nobre Desembargadora. Mais uma vez, 
reiteramos a Vossas Excelências nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração, 
desejando pleno sucesso nessa nova legislatura, anseio de todos os carazinhenses, sendo que 
nos colocamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 
Atenciosas saudações. Albano Erineu Keyser Filho. Diretor presidente da Eletrocar. Assinado 
também pelo assessor jurídico Luciano Hillebrandt Feldmann; Presidente Vereador Leandro 
Adams;  em nome da casa do povo, quero agradecer o publico que nos prestigiou até as 21 e 
40 horas, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui de novo e gostaríamos da presença 
dos senhores, nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião representativa  
ordinária a ser realizada no dia 09 de março de 2009 às 18 horas e 45 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                Secretária  
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