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Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de junho de 2009.............Ata 29 
 
 

Presidente Vereador Leandro Adams; Havendo quorum regimental, sob a proteção 
de Deus declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Carazinho do dia 22 de junho de 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); Presidente Vereador Leandro Adams; coloco em apreciação a 
ata da reunião ordinária do dia 15 de junho de 2009, esta em discussão a ata da 
reunião ordinária do dia 15 de junho de 2009, não havendo vereador que queira 
discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 
que se manifestem, aprovação unânime, convido a Senhora Secretária para fazer a 
leitura do expediente da presente reunião; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
Expediente 22 de Junho de 2009.  Convite para o 2° seminário da FRENCOPs, a 
realizar-se no dia 25/06, em Não – Me - Toque.  Of. 126/09 do Executivo Municipal, o 
qual retira os projetos de Lei nº 068/2009 e 069/2009. Convite da Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil, para comemoração dos seus 50 anos, a realizar-se em 
27 de junho de 2009.  Convite da Câmara dos deputados, para participar do I Fórum 
Nacional Ética e Cidadania na Sociedade Brasileira, a realizar-se no dia 1° de julho. Of. 
328/09 da Assembléia Legislativa, solicitando o nome dos atuais vereadores que 
possuem três ou mais mandatos. Of. de Antônio Luís Carbonari, em resposta as ODs 
1044 e 1099/2009. Convite da EMEI Arthur Milton Arnold, para amostra do projeto 
Diversidade Linguagem, a realizar-se no dia 22 de junho. Of. 85/2009 do Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher, solicitando a divulgação do premio: “Troféu Mulher 
Cidadã”. Of. 015/2009 da UACC, solicitando verba de apoio cultural, para que possam 
ter suporte econômico para seus custos operacionais administrativos. Telegrama do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 
8.271,38. Ofício do CONSEPRO, solicitando um espaço para exposição de idéias, no 
grande expediente da próxima semana. Of. 27/2009 do CPERS, solicitando um espaço 
no dia 29 de junho. Convite da Escola de Pais, para participar da solenidade de 
abertura da Revisão Estadual da Escola de Pais no Brasil, a realizar-se no dia 27 de 
junho. OF. Of. 55/2009 da ULBRA campus Carazinho, em resposta a OD 1.339/2009.  
Projeto de Lei n° 073/09 do Executivo Municipal, o qual institui no Município de 
Carazinho a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no Art. 149-A da 
Constituição Federal. Projeto de lei n° 040/2009 de autoria do vereador Eugênio 
Grandó, que obriga os hospitais de rede pública e privada a informar os idosos sobre o 
direito de manter acompanhante, enquanto estiverem internados ou em observação. 
Projeto de Lei n° 041 da autoria da mesa diretora, que extingue o cargo de auxiliar 
administrativo do quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal.  Projeto de lei n° 
042/2009 da mesa diretora, que altera o parágrafo primeiro do art. 2° da lei Municipal 
6.961, de 2009.  Of. 05/2009, do Ministério da Educação, o qual encaminha o Manual 
de Orientação da Fundeb – 2009. Convite para a inauguração o laboratório de estética 
capilar, a realizar-se 22 de junho. Of. 061/2009 da Secretária Municipal, que solicita a 
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cedência do Plenário da Câmara Municipal para a manhã do dia 25 de junho; 
Presidente Vereador Leandro Adams; passamos agora para a leitura das indicações, 
requerimentos e moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; indicações: 
1330/694/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de colocação de 
meio fio na Rua Amazonas no bairro Oriental nas proximidades do n° 94, pois em dia 
de chuva a água entra no terreno causando vários prejuízos e transtornos para os 
moradores da referida rua. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1331/695/09, Solicita para o setor competente que realize trabalhos de colocação de 
meio fio na Rua Almirante Tamandaré nas proximidades do n° 138, pois em dia de 
chuva a água entra no terreno causando vários transtornos para os moradores. 
Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1332/696/09, Solicita para o 
setor competente que realize trabalhos de conserto de um bueiro na Rua Tamoios no 
bairro Conceição localizado atrás da antiga revenda Volkswagen, pois o mesmo está 
desmoronando, colocando em risco os pedestres e os carros que utilizam a referida rua. 
Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1333/697/09, Solicita para o 
setor competente que realize trabalhos de colocação de um quebra mola na Rua Santa 
Terezinha em frente ao nº 212, no bairro Santo Antonio, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1334/698/09, Solicitando que determine a limpeza e a colocação de sifão na boca de 
lobo localizada na Avenida Flores da Cunha, em frente à Justiça Federal, o mal cheiro 
que é exalado para quem passa pelo local é insuportável, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB; 1335/699/09, Solicitando para que o Executivo Municipal determine ao setor 
competente que efetue a limpeza das bocas de lobo da rua Julio Rosa Teixeira, Bairro 
Santa Terezinha, na referida rua foi efetuado o patrolamento e conseqüentemente as 
bocas de lobo ficaram entupidas trazendo muitos transtornos aos moradores, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1336/700/09, Solicitando para que o Executivo Municipal 
determine ao setor competente que realize com urgência melhorias 
(patrolamento,cascalhamento e compactação) da rua Lucio de Brito, Bairro Winckler, a 
referida rua encontra-se intrafegável causando muitos transtornos aos moradores, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1337/701/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes 
(em grande volume) depositados na RUA PEDRO REHN, no Bairro OURO PRETO nas 
proximidades da EMEI SANTA ISABEL, eis que os mesmos foram depositados na rua e 
encontram-se atrapalhando o fluxo normal dos veículos, eis que esta via é bastante 
utilizada pelos pais que diariamente deixam seus filhos na mencionada Creche, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1338/702/09, ofício ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os entulhos verdes 
depositados na RUA JOSÉ DE ALENCAR, no Bairro BORGUETTI, esquina com a rua 
VIEIRA DE CASTRO, eis que os mesmos encontram-se depositados no passeio 
público, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1339/703/09, ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que DETERMINE ao setor competente sejam recolhidos os 
entulhos verdes depositados na RUA ALAGOAS, no Bairro ORIENTAL nas 
proximidades do número 271, eis que os mesmos encontram-se depositados na rua 
atrapalhando o fluxo normal dos veículos; requerimentos: 1340/704/09, oficio  ao 
Senhor Prefeito Municipal, sugerindo ao mesmo que a construção do novo Presídio não 
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seja realizada no PARQUE MUNICIPAL pois a exemplo de outros Município os mesmos 
estão localizados em rodovias BRs o que no entender deste Vereador é mais 
apropriado,  e ainda o Parque Municipal é área de Lazer e Preservação de nosso 
Carazinho, ainda realiza-se anualmente a Romaria em Honra a Santa Rita de Cássia, 
entende este Vereador que a área não é apropriada para abrigar o novo Presídio 
Municipal, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1341/705/09, O vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado 
ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente para que realize 
o trabalho de patrolamento, cascalhamento e limpeza das Ruas  TANGARÁ -  BEM TIVI 
- SABIA DA PRAIA -  BEIJA FLOR -  JOÃO DE BARRO -  no  Bairro São Lucas, 
Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1342/706/09, O Vereador abaixo solicita na forma 
regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
para que determine ao setor competente a viabilidade de que seja  efetuado o termino  
do  calçamento da  Rua Coroados, entre as Ruas Humberto Campos e Rua Ipanema, 
Bairro Operário, pois se trata de apenas três  quadra onde o calçamento ainda não foi 
feito, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1343/707/09, O vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal para que determine ao setor competente para que realize estudos 
da viabilidade da construção de uma boca de lobo na Rua Coroados, em frente ao nº 
780 no Bairro Operário, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1344/708/09, O vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário seja 
enviado ofício reiterando ao Executivo Municipal para que determine ao setor 
competente para que realize a operação  de reparos no calçamento da  Rua Liberal, 
próximo ao numero 174 no Bairro Vargas, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1345/709/09, O Vereador abaixo assinado, solicita, que após lida em  plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal Solicitando ao 
setor competente a imediata limpeza do terreno junto a Rua Santa Terezinha, esquina 
com Castro Alves, próximo a Escola Paulo Frontim, no Bairro Santo Antonio e também  
seja feita  notificação ao proprietário para  devidas providência, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1346/710/09, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em 
plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
Solicitando ao setor competente para que efetue trabalhos de capina e limpeza da Rua 
Pinheiro Machado no Bairro Oriental em toda sua extensão, Vereador Rudinei Brombilla 
– PP; 1347/711/09, O Vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e 
deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando ao 
setor competente para que efetue trabalhos patrolamento, cascalhamento e limpeza da 
Rua Lupicínio Rodrigues e posterior efetuar estudos técnicos da viabilidade para efetuar 
a complementação do calçamento, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1348/712/09, O 
vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após aprovado em plenário 
seja enviado ofício ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente 
para que realize o trabalho de patrolamento, cascalhamento e colocação de tubos em 
toda extensão da Rua Carlos Oscar Kraemer no Bairro Alegre, Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; 1349/713/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente da Secretaria de Obras para realizar reperfilagem asfáltica na 
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Avenida Flores da Cunha, proximidades do nº. 4260 no Bairro Borgheti. Solicitação dos 
motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1350/714/09, Solicitando ao Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente da Secretaria de Obras para realizar 
operação tapa buracos ao longo da extensão da Rua Luiz Guanella, localizada no 
Bairro Boa Vista. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1351/715/09, Solicitando ao Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
da Secretaria de Obras para realizar operação tapa buracos no início da Avenida São 
Bento, localizada no Bairro Glória. Solicitação dos motoristas, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 1352/716/09, Solicita para o setor competente que execute trabalhos de 
melhorias do calçamento  na Rua 21 de Abril no bairro Santo Antônio, pois a muitos 
buracos dificultando o trânsito. Solicitação dos moradores, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1353/717/09, Solicitando ao setor competente que seja efetuado melhorias na 
Rua Siqueira Campos, que é acesso aos bairros Aurora e Vila Rica, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1354/718/09, Solicitando ao setor competente que seja efetuado 
melhorias na Rua Bernardo Paz, no sentido Bairro Braganholo, Vereador Eugênio 
Grandó – PTB; 1355/719/09, Solicitamos mais uma vez ao setor competente para que 
seja efetuada com a máxima urgência possível uma “operação tapa buracos” na Rua 
Bernardo Paz, abaixo da Rua Silva Jardim, no bairro Centro até o Bairro Medianeira, 
pois o desleixo com a mesma deixa a todos indignados, em razão de ser esta uma via 
de trânsito intenso de veículos, pois dá acesso a diversos bairros do município, 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1356/720/09, Solicita ao Executivo, que em virtude da 
previsão de adequações nas paradas de ônibus do município visando à acessibilidade 
para portadores de deficiência, que estude também a viabilidade de colocação de 
bancos em todas as paradas de ônibus onde há cobertura, pois em cada ponto da 
cidade ouve-se constantemente esta solicitação por parte dos moradores, Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; 1357/721/09, Solicita com urgência para que o Executivo 
Municipal viabilize junto a Secretaria de Educação a instalação do Ensino Fundamental 
no bairro São Lucas, evitando transtornos como depredação do transporte, circulação 
de alunos na rodovia, facilitando a colaboração dos pais junto a escola, Vereador 
Leandro Adams – PT; 1358/722/09, Solicita com urgência para que o Executivo 
Municipal disponibilize profissionais da saúde no posto do bairro São Lucas, o qual a 
população é atendida uma única vez por semana e meio dia somente , Vereador 
Leandro Adams – PT; 1359/723/09, Solicita ao Executivo Municipal e Secretaria de 
Obras, a realizar a coleta  do lixo na rua Olmiro Ramos, 301 Bairro Floresta, como 
referencia estrada velha para São Bento, destacamos que estes moradores não estão 
isentos do pagamento da taxa de lixo, Vereador Leandro Adams – PT; 1360/724/09, 
Solicita para que o Executivo Municipal viabilize  junto a Secretaria de Obras,  uma 
praça de lazer e esportes para as crianças do bairro São Lucas, justificamos a 
indicação por haver espaço em uma área totalmente cercada. Solicitação dos 
moradores através da Associação de Moradores do Bairro São Lucas, Vereador 
Leandro Adams – PT; 1361/725/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja 
feita Operação Tapa Buracos na Rua Anchieta até a distribuidora Casci - Skol no Bairro 
Operário, Vereador Estevão De Loreno – PP; 1362/726/09, Para que determine a 
Secretaria de Obras que seja feita Operação Tapa Buracos ou reconstrução do 
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calçamento na Rua Monte Alegre, no Bairro Floresta, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; 1363/727/09, Para que determine a Secretaria de Obras que seja feita Operação 
Tapa Buracos na Rua Jaques Loss, no Bairro Centro, Vereador Estevão De Loreno – 
PP; requerimentos: 1364/280/09, ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal JOSÉ SARNEY e ao Senador Federal OSMAR DIAS, manifestando em 
nome do Poder Legislativo de Carazinho o apoio desta Casa Legislativa a 
APROVAÇÃO da proposta (PLS 2/07) de autoria do Senador já mencionado a qual 
prevê que o governo Federal repasse verba (auxilio financeiro) as Universidades 
Estaduais mantidas pelos Governos dos Estados, conforme anexo. JUSTIFICATIVA: A 
proposta do Senador OSMAR DIAS visa alterar a redação da LEI Nº 9.394/1996, a qual 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, motivo pelo qual apoiamos a 
iniciativa do nobre Parlamentar que propõe que as Universidades mantidas pelo Poder 
Público também possam receber incentivo da União visando a expansão da oferta de 
vagas (gratuitas) e a qualidade dos cursos e programas por elas oferecidos aos 
acadêmicos. Ainda cabe ressaltar que em virtude das exigências cada vez maiores do 
mercado de trabalho o número de pessoas que buscam qualificação é muito grande e 
as Instituições de Educação Superior não conseguem atender a demanda visto as 
restrições orçamentárias enfrentadas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1365/281/09, 
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, aos Líderes de Bancada na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Gilmar Mendes - Presidente, Ministro Cezar Peluso - Vice-Presidente, 
Ministro Celso de Mello, Ministro Marco Aurélio, Ministra Ellen Gracie, Ministro Carlos 
Britto, Ministro Joaquim Barbosa, Ministro Eros Grau, Ministro Ricardo Lewandowski, 
Ministra Cármen Lúcia e ao Ministro Menezes Direito, solicitando que sejam tomadas 
providências no sentido de seja revista a posição do STF de declarar inconstitucional a 
exigência de diploma de curso superior para Jornalistas. Senhores, este é um ato que 
certamente irá provocar a insatisfação, não só de jornalistas, e suas entidades de 
classe, mas de grande parte da sociedade brasileira, de entidades e órgãos, pois vai 
tornar possível que qualquer pessoa, mesmo a que não tenha concluído nem o ensino 
fundamental, exerça as atividades jornalísticas, e a quem isso interessa? A quem 
interessa que o jornalista não tenha o preparo das universidades. O governo criou 
formas, através de provas, para avaliar o desempenho dos cursos universitários, e com 
isso fazer com que o nível de ensino seja cada vez mais qualificado, e agora com esta 
atitude, o STF, de certa forma está desqualificando esta profissão. E os milhares de 
universitários que estão se formando ou que estão com o curso em andamento e que 
investiram na sua qualificação, como ficam ao perceber agora, que até mesmo alguém 
com ensino fundamental pode desempenhar a função para a qual estudou durante 
anos? A exigência da formação superior é uma conquista histórica dos jornalistas e da 
sociedade, que modificou profundamente a qualidade do Jornalismo brasileiro, derrubar 
este requisito à prática profissional significa retroceder no tempo em que o acesso ao 
exercício do Jornalismo dependia mais das relações de apadrinhamentos.A população 
brasileira está acostumada a receber informações apuradas por profissionais com 
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formação teórica, técnica e ética, habilitados a praticar um jornalismo que efetivamente 
dê visibilidade clara aos fatos, debates, versões e opiniões atualizadas. Com esta 
decisão do STF, estamos privando os brasileiros de um jornalismo que seja, de fato e 
de direito, profissional, que esteja em constante aprimoramento e que assuma 
responsabilidades no cumprimento de seu papel social. O diploma em Jornalismo, bem 
ao contrário de ameaçar a liberdade de expressão, é uma das garantias que conferem 
à mídia brasileira qualidade e compromisso com a informação livre e plural e 
democrática. Esperamos que alguma medida urgente seja tomada com relação a rever 
e reverter esta posição, pois do contrário estamos fadados a voltar ao período da 
história em que existiam donos absolutos e carrascos das consciências dos jornalistas 
e, por conseqüência, de todos os cidadãos brasileiros. Sinceramente não há como 
comparar o curso de jornalismo com culinária, moda ou costura, não que não sejam 
merecedores de elogios os cursos ou profissionais desta área, mas o profissional de 
jornalismo tem uma função social muito grande e significativa, é através do exercício 
desta profissão que podemos ver na mídia a grande diversidade de pensamentos e 
opiniões presentes na sociedade em que vivemos, exigir que o profissional de 
jornalismo possua curso superior, de forma alguma ameaça a liberdade de expressão, 
pois não há impedimento para que outras pessoas, conhecedoras, notáveis ou 
anônimos se expressem por meio dos veículos de comunicação. PS.: Encaminhar cópia 
aos órgãos de imprensa de nossa cidade (jornais e rádios), a Associação Riograndense 
de Imprensa – ARI, ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e 
as Universidades da Região que possuem Curso de Jornalismo, Vereador Felipe Sálvia 
– PDT; 1366/282/09, O vereador abaixo assinado,  solicita na forma regimental, que 
após aprovado em plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de 
profundo pesar, pela perda irreparável do Sra. LIRIA ELCI DAUDT DA SILVEIRA , que 
veio a falecer dia 20.06.2009. A todos os familiares da inesquecível Sra. LIRIA ELCI 
DAUDT DA SILVEIRA, os mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Elbio Esteve – PSDB; 1367/283/09, oficio ao Diretor Presidente da Companhia 
Riograndense de Saneamento – CORSAN de Carazinho, Senhor ERMOGENES 
BODANESI, solicitando imediatas providências quanto à restauração da pavimentação 
asfáltica da Rua SIQUEIRA CAMPOS, Bairro Vila Rica, tendo em vista que foram 
abertas valas para obras de infra-estrutura, através de empresa terceirizada, e até a 
presente data ainda não foi realizado o concerto no mencionado asfalto. Tal solicitação 
prende-se ao fato de que esta via pública recebe grande fluxo de veículos, pois serve 
como alternativa para desviar o trânsito da Avenida principal Flores da cunha, ainda a 
mesma encontra-se intrafegável da maneira que está, conforme fotos em anexo, 
Vereador Paulino de Moura – PTB; 1368/284/09, O Vereador abaixo assinado solicita 
na forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela Presidência, seja 
consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar em nome do 
PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da Srª.  MARIA JOSÉ REIS 
LAAB , transcorrido no último dia 09  de  junho.  Neste momento de tristeza para os 
familiares e os amigos enlutados, pedimos a Deus que nos dê a força de que 
necessitamos para superar a dor da ausência e solidificar nossa esperança de um dia 
reencontrarmos aqueles a quem tanto amamos e que agora ocupam um lugar muito 
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especial em nossas lembranças. A todos os familiares da inesquecível Srª. MARIA 
JOSÉ REIS LAAB, os nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1369/285/09, A Vereadora abaixo subscrita 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 a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul da 
Assembléia Legislativa, na pessoa do Sr. Presidente Deputado Mano Changes, a 
Associação das Câmaras Municipais do Alto Jacuí – ASCAMAJA, na pessoa do Sr. 
Presidente Valdir Alberi Kirst, atendendo a decisão da última plenária de Professores 
Aposentados de Abrangência da nossa região – 37º Núcleo CPERS/Sindicato, 
conforme ofício recebido nº. 20/2009 encaminhamos a manifestação da inconformidade 
com as ameaças do Governo Yeda Crusius de imposição de um novo plano de carreira, 
e avaliação por meritocracia para professores da rede pública estadual, onde coloca em 
jogo não só o desmonte da carreira do magistério gaúcho, mas a desestruturação da 
função social da escola como um todo. Não podemos aceitar este novo plano de 
carreira por vários motivos, entre os quais citamos alguns: a educação passa a ter uma 
concepção de mercado, abre espaço para privatização, não incentiva a busca pela 
formação, diminui salário, incentiva o egoísmo, competitividade, individualismo e 
autoritarismo, não apresenta melhorias, não foi discutido e nem construído pela classe 
de professores, não contempla os aposentados (elimina a paridade), acaba com a 
estabilidade no serviço público, acaba com nossos direitos conquistados com muita 
luta, ao longo da nossa história. Tendo em vista, os professores orgulham-se em ser 
educadores, solicito as Vossas Senhorias que se posicionem na defesa de Educação 
Pública de Qualidade e na defesa do atual Plano de Carreira. Confiantes em vosso 
apoio na defesa dos Direitos dos Servidores, esperamos uma ação urgente dos nobres 
parlamentares, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1370/286/09, A Vereadora abaixo 
subscrita solicita na forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para 
aprovação, seja enviado ofício as Centrais Elétricas de Carazinho – Eletrocar, na 
pessoa do Sr. Diretor-presidente, Albano Kayser, solicitando ao departamento técnico 
da empresa  para que seja efetuada a colocação de lâmpadas potentes nas luminárias 
da Rua Pe. Réus, localizada no Bairro Sassi. Solucionando definitivamente este 
problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos moradores, pedestres 
destas localidades. Solicitação dos moradores, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 
1371/287/09, Os Vereadores, abaixo subscritos, requerem na forma regimental, seja 
enviado ofício ao Executivo Municipal com o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES: 
1.O valor gasto com publicidade de Janeiro de 2009 até a presente data e informar: 
Cópia do balancete e relatório de despesa, por empresa, onde constam valores 
empenhados, liquidados e pagos até a data da resposta deste pedido, com a despesa 
total de publicidade. Relação dos empenhos com descrição e lançamentos da 
liquidação e pagamento.  Cópia dos documentos de liquidação, jornais, autorizações, 
cheques e demais anexos dos empenhos pagos e a pagar. JUSTIFICATIVA: Justifico 
tal pedido, para verificar a situação atual de valores gastos com publicidade, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB, Vereador Leandro Adams – PT, Vereador Elbio Esteve – 
PSDB, Vereador Gilnei Jarré – PSDB, Vereador Erlei Vieira – PSDB, Vereadora Sandra 
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Citolin – PMDB; 1372/288/09, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, 
que depois de ouvido o Plenário e com aprovação dos senhores Edis, seja enviado 
ofício a Centrais Elétricas de Carazinho S.A. ao Diretor Presidente Senhor Albano 
Erineu Keyser Filho, que solicite ao departamento técnico, a substituição de lâmpada 
queimada no poste situado na Rua Silva Jardim em frente ao numero 1327, Vereador 
Eugênio Grandó – PTB; 1373/289/09, O vereador abaixo assinado, solicita na forma 
regimental, que após aprovado em plenário seja enviado ofício ao responsável pelo 
setor Comercial de Telefonia Pública da OI, antiga Brasil Telecom, solicitando a 
instalação de um telefone público na Rua Frederico Ozanan, Bairro Vila Rica, nas 
proximidades do “Bar do Juruna”. Este é um dos bairros mais populosos do município, 
por isso solicitamos atenção especial a este pedido, pois um telefone público nestas 
imediações viria amenizar a falta deste importante meio de comunicação, 
especialmente para as pessoas de mais idade e que não possuem telefone fixo em 
suas residências, especialmente em razão de que a grande maioria dos residentes 
nestas imediações são pessoas carentes, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1374/290/09, 
O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário, seja registrado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar, pela 
perda irreparável do Senhor EVALDO NISSEL, ocorrida no último dia 16 do corrente. A 
todos os familiares e amigos do inesquecível Evaldo Níssel, nossos sinceros 
sentimentos pelo infausto ocorrido.“Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca 
morrerá.”   Jô 11, 25-26, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1375/291/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em plenário e deferido pela 
Presidência, seja consignado em Ata e oficiado aos familiares votos de profundo pesar 
em nome do PODER LEGISLATIVO DE CARAZINHO, pelo falecimento da inesquecível 
OSMAR LOEHDER , transcorrido no último dia 14 de junho. Vereador Estevão De 
Loreno – PP; moções: 1376/228/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de 
ouvido o Plenário, seja enviado ofício de congratulações do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Proprietários da EMPRESA GLÓRIA, cumprimentando-lhes pela 
aquisição de um novo carro totalmente equipado e adaptado para deficientes físicos, 
possuindo inclusive motor eletrônico de última geração, sendo bem menos poluente. 
Destacamos o belo trabalho que a Empresa Glória vem realizando em nosso município 
ao longo de anos de serviços prestados a comunidade carazinhense, mas propriamente 
desde 1958.  São mais de 50 anos de dedicação, empenho, empreendedorismo, 
procurando sempre proporcionar excelentes condições de transporte aos usuários do 
transporte coletivo de nossa cidade. Destacamos ainda o fato de que procura 
constantemente renovar sua frota, colocando a disposição do usuário, veículos de 
última geração, o que demonstra a preocupação com o bem estar de sua comunidade. 
Como carazinhense e homem público, sinto-me honrado em ter a Empresa Glória 
cuidando tão bem do transporte coletivo de nosso município, adequando-se sempre as 
necessidades do nosso cidadão, procurando oferecer segurança, qualidade no 
atendimento, adaptação de horários e bem estar. Ao longo de meus mandatos não 
tenho medido esforços para sempre valorizar e incentivar o desenvolvimento das 
empresas de nossa cidade, principalmente as genuinamente carazinhenses como a 
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Empresa Glória que além de desenvolver suas atividades está envolvida também em 
diversas atividades de ação social da comunidade. Por tudo isso, entendemos que toda 
a equipe de funcionários da EMPRESA GLÓRIA, merece o reconhecimento pelo 
trabalho e dedicação prestados, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1377/229/09, enviado 
ofício ao HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO, na pessoa do seu Presidente 
Senhor MUIN SALIN RAJALE, extensivo aos demais integrantes da Diretoria, enviando 
em nome do Poder Legislativo de Carazinho os nossos CUMPRIMENTOS pela recente 
inauguração das novas instalações do Serviço de Urgência/Emergência, realizada no 
último dia 20 de junho. PARABÉNS por disponibilizarem a comunidade carazinhense e 
região novo espaço para melhor atenderem os pacientes que buscam no HCC 
atendimento para suas enfermidades, Vereador Paulino de Moura – PTB; 1378/230/09, 
O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após submetida ao 
plenário para aprovação, seja encaminhado ofício de cumprimentos  ao Executivo 
Municipal na pessoa do  Sr. Aylton Magalhães extensivo a toda sua equipe   pelo 
empenho e dedicação  na organização da RUA DA CIDADANIA,  pelo bom trabalho 
realizado entre prefeitura e Governo do estado, tornando possível o bom atendimento a 
população e a prestação de serviços , prova disso foi o enorme sucesso alcançado 
neste evento. Recebam desta forma o incentivo do Poder Legislativo Municipal de 
Carazinho, que ações como estas possam novamente acontecer visando somente 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida de nossa comunidade, Vereador Elbio 
Esteve – PSDB;1379/231/09, O Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, 
que após submetida ao plenário para aprovação, seja encaminhado ofício de 
cumprimentos  a excelentíssima  Sra. Governadora do Estado do Rio Grande do Sul  
Sra. YEDA  CRUSIUS, pelo importante trabalho de interiorização do seu governo. 
Trabalho esse demonstrado por ações de real concretização. Que visam à melhoria do 
cidadão e da cidadania, com os vários serviços disponibilizados neste último sábado 
em nossa cidade pela RUA DA CIDADANIA, foi de tamanha importância o evento que 
somou a quantia de mais de 11 mil cidadãos atendidos. Também agradecemos ao 
empenho pela liberação de recursos oriundos do cofre do tesouro estadual que tornou 
possível as reformas no nosso hospital e pela construção do novo setor de Emergência. 
Cabe salientar que isso é fruto de sua competência administrativa, pois desde 2009 
contamos com o déficit zero, que esta possibilitando essa e muitas outras ações no 
nosso estado. Receba desta forma, os cumprimentos e o incentivo do Poder Legislativo 
Municipal de Carazinho, pois o sucesso é o resultado da dedicação e da competência, 
Vereador Elbio Esteve – PSDB; 1380/232/09, ofício ao Jovem GLÁUCIO 
GUAGUIARELLO, manifestando em nome do Poder Legislativo os nossos 
CUMPRIMENTOS pela sua posse como JUIZ FEDERAL DO TRABALHO, na cidade do 
Rio de Janeiro. PARABÉNS por sua assunção ao cargo de Juiz, queremos manifestar 
nosso orgulho de termos mais um carazinhense destacado a nível de País, isto em 
muito nos orgulha, sucesso é que desejamos nesta carreira que ora se inicia, Vereador 
Paulino de Moura – PTB; 1381/233/09, ofício ao Senhor AMAURI SEBASTIÃO DE 
OLIVEIRA, CUMPRIMENTANDO-O pelo mesmo estar completando 25 anos como 
Servidor Público da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN de nosso 
Município, sendo que no próximo dia 03 de julho estará recebendo a distinção de ouro e 
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diploma de reconhecimento juntamente com mais 285 homenageados na capital do 
Estado. PARABÉNS em nome do Poder Legislativo de Carazinho pelos bons serviços 
prestados em prol da comunidade carazinhense, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
1382/234/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao senhor 
GILNEI PINTO DE ALMEIDA pela exposição temporária dos desenhos artísticos junto a 
Biblioteca Publica, desenvolvendo profissionalmente a (10) dez anos no desenho de 
caricaturas, essa exposição faz parte do projeto “DIVERSIDADE CULTURAL”, sendo a 
oportunidade de um Carazinhense mostrar seu trabalho. Receba o reconhecimento do 
Legislativo Municipal, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 1383/235/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a senhorita NATALIA BENEDUZI, 
pela conquistado titulo de VICE  MISS CONESUL MIRIM , concurso realizado  na 
cidade de Bento Gonçalves. Merece destaque deste poder Legislativo por esta tão 
importante e significativa conquista, em razão de que é também nossa e de todo o 
cidadão Carazinhense, pois com sua simpatia , graça e beleza representa tão bem 
nosso município que tem sido ao longo de anos um grande revelador de talentos 
durante a participação neste evento e demais concursos de beleza feminina. Receba o 
reconhecimento do Legislativo Municipal, Parabéns, Vereador Rudinei Brombilla – PP; 
1384/236/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a 
Professora, nutricionista e mestre de nutrição da UPF – Carazinho  - FRANCINE 
MARCHIORI,  pela coordenação  da  SEGUNDA FEIRA  DE SAUDE  E AVALIAÇÃO  
NUTRICIONAL realizado dia 14 ultimo junto ao  Supermercado Economia,  sendo 
extensivo as  acadêmicas participantes, Ariani Gronevalt, Caroline Drey, Catilene Rizzi, 
Luciana Mello Sant’Anna de Moraes, Luiza Vargas, Michele Leal, Paola Trevisan, 
Raquel Giordani e Samaiara  Schidiack. Com atividade de educação em nutrição 
voltado a comunidade, com objetivo de informar e sensibilizar a população  no que se 
refere  à melhoria  da qualidade de vida a partir da reeducação Alimentar, Vereador 
Rudinei Brombilla – PP; 1385/237/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício 
parabenizando o Hospital de Caridade de Carazinho - HCC, na pessoa do  Sr. 
Presidente Müin Rajale, pela solenidade de Inauguração das novas instalações do 
Serviço de Urgência / Emergência do HCC realizada no dia 20 de junho de 2009. 
Ampliação da área física hospitalar com objetivo de adequar o hospital aos padrões e 
normas técnicas exigidas pelo Ministério da Saúde preconizam que as unidades de 
urgência / emergência tenham especificamente quanto ao tamanho, aos equipamentos 
e recursos humanos. Nossos parabéns, a obra proporcionando conforto, comodidade a 
todos que necessitam atendimento de emergência e urgência, Vereadora Sandra Citolin 
– PMDB; 1386/238/09, A Vereadora abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
Empresa Agrofel de Carazinho,  na pessoa do Sr. Gerente Daniel Gobbi, pelas diversas 
atividades realizadas no dia 20 de junho de 2009 em comemoração aos 32 (Trinta e 
Dois) anos de existência da empresa, com atividade econômica no comércio de 
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defensivos, sementes, fertilizantes, máquinas e implementos agrícolas. Nossos 
parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da empresa no 
nosso município e região, Vereadora Sandra Citolin – PMDB; 1387/239/09, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário 
para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a, na pessoa da Sr. Promotora 
CLARISSA SIMÕES MACHADO, Por sua participação no Seminário de Capacitação 
em Dependência Química com o tema “Olhares Intervenções e Personalidades” com a 
finalidade de destacar que todos nós devemos fazer parte do combate às drogas, e a 
importância da família e da escola trabalhando junto às crianças e aos adolescentes na 
prevenção ao uso de entorpecentes. Parabenizamos a Senhora CLARISSA e demais 
colaboradores deste Seminário pelo brilhante resultado, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 
1388/240/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos a, na 
pessoa da Sra. TARSÍLA CRUSIUS, pelo trabalho que desenvolve como coordenadora 
da RUA DA CIDADANIA, evento que proporcionou aos cidadãos carazinhenses 
diversos serviços gratuitos nas áreas da saúde, na área da judiciária sem falar na 
programação cultural que foi um sucesso, mostrando a comunidade que todos têm 
direito a uma vida melhor, mais digna, com o devido cuidado e orientação.    A 
belíssima programação festiva foi realizada durante todo o dia de sábado dia 20 do mês 
corrente com a participação de parceiros engajados em um trabalho de amor e 
dedicação ao povo gaúcho. Parabéns a Senhora TARSILA CRUSIUS e demais 
colaboradores da RUA DA CIDADANIA pelo brilhante iniciativa, Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; 1389/241/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que 
depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos 
a, na pessoa do Sr. MUIN SALIN RAJALE, presidente do Hospital Comunitário de 
Carazinho (HCC) e Sr. HÉLIO LÜTZ administrador pela inauguração do novo serviço de 
urgência e emergência, melhorando assim o atendimento ao nosso município e região, 
valorizando a vida e proporcionando espaço físico maior com atendimento adequado e 
o devido cuidado que qualquer cidadão deve receber, resultando em um atendimento 
mais qualificado. Parabenizamos ao Senhor MUIN SALIN RAJALE e senhor HÉLIO 
LÜTZ e demais colaboradores do Hospital Comunitário de Carazinho pelo excelente 
trabalho, Vereador Erlei Vieira – PSDB; 1390/242/09, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido ao plenário para aprovação dos 
senhores Edis, seja enviado ofício de aplausos ao Executivo Municipal, na pessoa do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Aylton Magalhães e extensivo a todos Secretários e 
funcionários, pela dedicação e  envolvimento de todos na realização do evento “ Rua da 
Cidadania”, que aconteceu no dia 27 de Junho do corrente ano. Por meio deste, nosso 
reconhecimento e desejo de muito sucesso, Vereador Eugênio Grandó – PTB; 
1391/243/09, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de 
submetido ao plenário para aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício de 
congratulações e aplausos ao Senhor Amauri Sebastião de Oliveira, funcionário da 
Corsan de Carazinho, por ter completado 25 anos de serviços prestados, e será 
homenageado em uma festividade que será realizada no próximo dia 03 Julho, em 
Porto Alegre, onde receberá um distintivo de ouro e diploma de reconhecimento pela 
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dedicação à comunidade na área do saneamento ambienta, Vereador Eugênio Grandó 
– PTB; 1392/244/09, O Vereador abaixo assinado solicita que, depois de ouvido o 
Plenário, seja enviado ofício do Poder Legislativo de Carazinho ao Reitor do Campus 
da ULBRA Carazinho e aos responsáveis pelos cursos superiores de Estética e 
Cosmética e de Estética Capilar cumprimentando-lhes pela realização do Projeto “Pare! 
Beleza à Vista”, que está sendo realizado gratuitamente em vários municípios da 
região, onde os acadêmicos dos cursos acima citados realizam atendimento 
proporcionando ao público que os prestigia serviços de maquiagem, e higienização de 
pele.  O evento já foi realizado nas cidades de Carazinho, Sarandi, Passo Fundo e 
Soledade, e merece destaque também pelo fato de que esta atividade busca 
principalmente orientar as pessoas sobre os cuidados práticos e simples que previnem 
o envelhecimento precoce, e que se adotados diariamente melhorarão a saúde facial 
dos cidadãos, trazendo assim positivos reflexos na aparência física de cada pessoa, 
independente da idade de cada um. Com certeza iniciativas como estas, merecem 
nosso reconhecimento e nosso total apoio, especialmente por proporcionar ao cidadão 
a oportunidade de novos conhecimentos que podem contribuir para sua saúde e 
beleza, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 1393/245/09, O Vereador abaixo assinado, 
solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja 
enviado ofício parabenizando e desejando  os mais sinceros votos de sucesso ao 
senhor Diretor da Indústria e Comércio Pery Sommer Pereira pela sua dedicação na 
busca de conseguir transformar o CMEP em SIEP – Serviço Intermunicipal de 
Educação Profissional. Em sua incansável luta para tornar nossa cidade cada vez com 
mais condições de igualdade entre tantos outros municípios e com melhores 
expectativas quanto à melhoria nas áreas de maiores necessidades da população, Pery 
Sommer busca a transformação do CMEP em SIEP. A simples alteração, ou algo 
semelhante desde que se comece com a letra “S” para se igualar aos demais SSS que 
já ultrapassaram as fronteiras dos municípios atendendo microregiões,  poderá colocar 
a entidade em outro patamar no tocante a captação de recursos perante o estado, 
união, organizações diversas, ONGs e patrocinadores inclusive no exterior. Receba 
novamente os mais sinceros votos de sucesso da parte deste vereador que oferece o 
seu total apoio a causas de tamanha relevância perante o povo carazinhense como 
esta, Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador Leandro Adams; 
conforme o acordo das bancadas hoje não teremos o intervalo regimental, e também 
não teremos o grande expediente, queremos agradecer as pessoas, que numa noite 
chuvosa, prestigiam os nossos trabalhos na noite de hoje, e um agradecimento especial 
ao presidente do Bairro São Lucas, e comunicar a ele, que na próxima sessão, 
conforme prevê o nosso regimento, a tribuna estará à disposição do presidente do 
Bairro São Lucas, para fazer a reivindicação do seu bairro pelo tempo de cinco minutos, 
afie seu discurso que estamos lhe aguardando, ordem do dia, passamos agora para 
apreciação e votação dos requerimentos, moções e projetos,  requerimentos, convido à 
senhora secretaria para fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos, com 
exceção ao requerimento pedido de informação e requerimento de pesar que não é 
apreciado por esse plenário; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 
01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
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requerimento nº 04; Presidente Vereador Leandro Adams; questão de ordem 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; me perdoe eu ter me passado, eu 
gostaria de pedir destaque no requerimento nº 06 da Vereadora Sandra Citolin; 
Presidente Vereador Leandro Adams; proceda a leitura dos demais requerimentos 
com exceção aos requerimentos de pesar, requerimentos pedido de informação e o de 
nº 06 em destaque; Secretária Vereadora Sandra Citolin; requerimentos: nº 04 
Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 09 
Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 10 Vereador Felipe Sálvia – PDT;  Presidente 
Vereador Leandro Adams; esta em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de 
Moura; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
imprensa aqui presente, os moradores do bairro São Lucas, o seu presidente, a 
Simone, com muita satisfação, Simone, a gente fica feliz em revê-la, até porque essa 
caminhada que tu tens, a gente anda, par e passo, então é uma honra tê-la aqui na 
casa do povo, eu quero Senhor Presidente, Senhores Vereadores e imprensa, e 
gostaria que esse requerimento fosse dado destaque, porque o que esta acontecendo 
hoje no nosso município, a Corsan, através de uma terceirizada, esta fazendo buracos 
em tudo que é rua para fazer o tal do esgoto cloacal, só que ela tem obrigação, porque 
ela cobra para esse serviço, de deixar as ruas conforme estavam, e hoje a Siqueira 
Campos é uma rua que não dá para transitar, por quê? Porque fizeram todos aqueles 
buracos, deixaram ele abaixo do nível do asfalto, tem pessoas lá transitando e 
arriscando as suas vidas porque é uma via de transito intenso, porque quando vem do 
bairro Borguetti para o centro, ela é a descer, então logicamente vai ter a velocidade 
maior, então eu vou me ater só nesse requerimento, e eu gostaria que essa casa, 
gostaria que o executivo municipal, sim Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; 
obrigado pelo aparte Vereador Paulino de Moura, só para colaborar, esse contrato com 
certeza deve contemplar inclusive no cumprimento da lei que o município tem, que é o 
código de obras, que eles tem que cumprir o código de obras, primeiro pedir 
autorização para abertura da vala, e segundo fazer a reposição da mesma forma como 
se encontrava; Vereador Paulino de Moura; o Vereador Gilnei Jarré tem razão, até 
porque fez parte do governo passado e sabe como é que funciona, mas eu não posso 
admitir que a Corsan fica eximida desse problema, que ela diz que é terceirizada, não 
as autorizações saem para a Corsan e a Corsan faz um contrato com a terceirizada 
para prestação de serviço, então eu,  estou aqui neste plenário, aqui nesta tribuna, 
peço que a imprensa noticie esse requerimento a Corsan, porque não dá mais para 
andar nas nossas ruas, e as ruas pequenas; Vereador Estevão De Loreno; um aparte; 
Vereador Paulino de Moura; sim vereador; Vereador Estevão De Loreno; esse 
pedido já foi feito várias vezes, aquela rua lá é uma rua de intensa movimentação ali, 
não tem condições de trafegar mais, só que até agora eles não tomaram nenhuma 
atitude, para resolver o problema; Vereador Paulino de Moura; mas ai, assim, eu acho 
que o governo municipal tem que fiscalizar; Vereador Eugênio Grandó; vereador; 
Vereador Paulino de Moura; sim vereador; Vereador Eugênio Grandó; cabe ao setor 
de fiscalização do município, de acordo com o código de posturas ir lá e aplicar uma 
sansão, que tem na legislação, que existe a previsão, se a Corsan não executar a 
contento, cabe ao município ir lá e executar eles, multar para fazer com que reponham 
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o asfalto na maneira que estava antes; Vereador Paulino de Moura; eu até estou 
entrando com esse requerimento, porque eu já falei com o senhor prefeito municipal, e 
já falei para o diretor da Corsan aqui, se não tomarem as providências, pela primeira  
vez em dezesseis anos, que vai fazer os meus mandatos, que eu vou entrar no 
ministério publico,  porque eu não concebo que uma empresa faça o que fez, o que 
esta fazendo nas ruas do município de Carazinho,  e não se cobre o cumprimento da 
lei, então o prefeito municipal, através desse requerimento, vai ter obrigação, porque 
existe uma legislação para isso, a Corsan também, então era esse pedido que eu 
gostaria de fazer a Corsan, ao município de Carazinho, para que nós possamos 
realmente fazer a restauração adequada daquela rua, e têm outras tantas que estão 
sendo abertas valas e a Corsan não esta fazendo a sua restauração,  e ela recebe um 
percentual para isso, para fazer, e não o faz, então nós temos que tomar medidas mais 
drásticas, também Senhor Presidente, Senhores Vereadores, estou fazendo uma 
indicação ao prefeito municipal, porque eu acho uma coisa fora do comum, o que o 
presidente do CONSEPRO esta querendo fazer, esta querendo fazer um presídio no 
nosso parque municipal, mas pelo amor de Deus, o que é isso, nós vamos deixar, nós 
como vereadores, vamos ficar quietos, não, não pode, o único parque onde nós temos 
as pessoas de baixa renda para fazer o seu lazer,  nós vamos lá fazer um presídio, e os 
presos vão andar por lá soltos, caminhando, então assim ,a minha indicação ao prefeito 
municipal, se quer fazer, precisa se fazer, mas que se ache um local que não seja o 
parque, eu espero que essa casa, através dos dez vereadores, pense desta mesma 
forma, porque para nós não vale a pena botar um parque tão bonito, tão conservado, 
tão bom para a nossa sociedade, para construir um presídio, tu vai para o estado do 
Paraná, estado de Santa Catarina, os presídios são ao lado das BRs, porque daí as 
BRs facilitam até para quando um fugir, para que o acesso dos familiares possa ser 
melhor, então peço que essa casa se posicione, ouvi o debate na rádio Diário da 
Manhã, não consegui participar, mas eu entendo que esta se equivocando o presidente 
do CONSEPRO, até porque, quem sabe, ele esta com sua idade ultrapassada, acha 
que tudo cai do céu, obrigado; 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, tem razão o Vereador 
Paulino de Moura, quanto ao presídio no parque, não tem como, nós temos só um 
parque, na nossa cidade para o nosso povo, nós comentávamos esse dias, não é Erlei, 
o nosso povo poder se divertir, aquele povo que não pode ir até um clube comercial, 
clube aquático, tem aquele lado de lazer, e querem botar um presídio lá, tem tanto lugar 
para botar, Passo fundo, boto aqui perto de Carazinho, na divisa de Carazinho o 
presídio, esta colocando, fizeram terraplanagem e esta colocando, vão fazer a obra ali, 
porque nós também não podemos botar o presídio bem longe, eu também quero a 
mudança, que saia do bairro Santo Antonio, mas agora eu não quero prejudicar o 
parque da minha cidade, que atende o meu povo, Senhor Presidente, vim até essa 
tribuna preocupado com a aberração que vem fazendo o supremo com os jornalistas, 
querem acabar com a profissão dos jornalistas, e se esses jornalistas não se mexeram, 
vai voltar no tempo de antigamente onde os poderosos mandavam na imprensa, 
mandavam e faziam o que queriam, quando a liberdade de expressão neste país tem 
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que haver, eu sempre disse,  disse nessa tribuna uma vez, eu nunca tive oportunidade 
de indicar aqui nesta casa um assessor de imprensa, e disse certa vez em uma reunião 
com os vereadores, que se fosse eu indicar, eu gostaria de indicar uma pessoa com 
formação universitária, não é justo gente, o pessoal que esteja estudando hoje, 
jornalismo, são milhares neste país, vão ser prejudicados pelo supremo, pelo ministro 
que diz, que compara a profissão de jornalismo com culinária, com moda,  com costura, 
é bem diferente gente, se nós não tivermos um jornalista preparado, preparado de fato, 
nós vamos ter sérios problemas no futuro deste país, vocês podem ter certeza disso, e 
eu estou enviando oficio até para o Lula, para tudo que é ministro, para tudo que é 
deputado, para que lutem, para que não aconteça isso que querem fazer com o 
jornalismo, seria uma aberração, também eu, a semana passada, eu entrei com um 
requerimento, preocupado com os juros dos bancos, juros não só de banco, de cartão 
de crédito, eu tenho aqui, junto ao meu requerimento, de uma pessoa que tirou 
cinqüenta reais no caixa eletrônico, via cartão de crédito, esta aqui gente, 18.14 de juro, 
o banco pega o nosso dinheiro, fica na conta, ou bota na poupança, não paga 1% , se 
tu esta negativo no cheque especial tu paga 10%, hoje de juro, os cartões de crédito é 
15 a 18%, e não se faz nada gente, o que me irrita mais ainda é que o nosso país 
empresta dez bilhões para o FMI, para ajudar outros paises, quando na verdade os 
nossos aposentados não ganham aumento, e ganham aumento abaixo da inflação e diz 
que não se tem dinheiro, há tempos que eu venho falando aqui da reforma da 
previdência, do fator previdenciário, que eu venho brigando, o aposentado, quando se 
aposenta, é quando ele mais precisa ganhar, ele precisa ganhar porque ele vai gastar 
com remédio, a pessoa quando esta idosa ela gasta mais com medicamento, não, 
emprestam dez bilhões, Vereador De Loreno, lá para o FMI, para emprestar para outros 
paises, eu não digo que não empreste, mas emprestar se nós estivéssemos bem de 
dinheiro, e se nós estivéssemos bem daria para pagar os aposentados legal, é isso a 
minha irritação, com os juros, então eu também estou reclamando e venho reclamando, 
e vou reclamar enquanto vereador nesta casa, quanto aos juros bancários do nosso 
país, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que 
queira discutir, coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 
contrários que se manifestem, aprovado por todos, solicito a Senhora Secretária que 
proceda a leitura do requerimento em destaque; Secretária Vereadora Sandra Citolin; 
requerimento de nº. 06 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; Presidente Vereador 
Leandro Adams; esta em discussão o requerimento, Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos acompanham 
na noite de hoje, até para justificativa de voto, nós votamos contrario, alguns 
vereadores, há duas semanas passadas a um requerimento feito pelo presidente da 
casa, onde também era contra a proposta do governo em relação à carreira do 
magistério publico, não podemos aceitar uma reclamação dessas devido que não tem 
nada de proposta, tem uma discussão colocada, pela classe dos professores, e o 
documento diz que não foi discutido, isso não procede porque nós tivemos esse 
acompanhamento inclusive pela região com a coordenadora da 39ª, onde foi 
oportunizado a todos os professores em um turno, o questionamento em turno inverso, 
os que podiam de manhã iam na parte da manhã e outros na parte da tarde, então isso, 



 16 

só para justificar que o meu voto é contrario a esse requerimento, obrigado; Presidente 
Vereador Leandro Adams; Vereadora Sandra Citolin; Vereadora Sandra Citolin; 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, publico que esta aqui nos acompanhando, 
imprensa, o teor deste requerimento é justamente porque todos os sindicatos, todos os 
núcleos do CPERGS/sindicato, também esta participando da apresentação da proposta 
de reestruturação do plano de carreira do magistério, então houve várias reuniões, da 
qual eu também participei, eu também tenho conhecimento do teor da proposta e 
justamente é ai que esta a preocupação da categoria e principalmente dos aposentados 
em relação à nova mudança no quadro de carreira, a grande questão é que o plano de 
carreira do magistério publico estadual ela esta atrelada a uma palavra que se chama, 
meritocracia, é por mérito, então não ficou claro para os professores quem esta 
aposentado não é mais promovido? Perde vantagens adquiridas? Como é isso? E no 
momento, até o momento, o plano, ele não foi debatido, ele foi apresentado, ninguém 
melhor que os professores para opinar, discutir e querer mudanças que melhorem a sua 
função como profissional, certamente essa é uma vontade de todos os professores 
gaúchos e que estão reivindicando essas questões, a questão da meritocracia é uma 
questão eu não esta clara nesta apresentação promovida pela secretaria de educação; 
Presidente Vereador Leandro Adams; não havendo vereador que queira discutir, 
coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por cinco votos a quatro; Vereador Gilnei Jarré; Senhor 
Presidente, gostaria que o senhor nominasse os vereadores que estavam presentes, os 
que votaram contra e os que votaram a favor, por gentileza; Presidente Vereador 
Leandro Adams;  vereadores contrários: Vereador Gilnei Jarré, Vereador Grandó e Dr. 
Elbio; ausentes: Vereador Erlei Vieira e Vereador Paulino de Moura; favoráveis:  
Vereador Rudi, Vereador Estevão De Loreno, Vereador Felipe Sálvia e Vereadora 
Sandra Citolin; moções, convido a senhora secretaria para fazer a leitura do numero e 
autor das moções; Secretária Vereadora Sandra Citolin; moções: nº 01 Vereador 
Felipe Sálvia – PDT; nº 02 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 03 Vereador Elbio 
Esteve – PSDB; nº 04 Vereador Elbio Esteve – PSDB; nº 05 Vereador Paulino de 
Moura – PTB; nº 06 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 07 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 08 Vereador Rudinei Brombilla – PP; nº 09 Vereador Rudinei 
Brombilla – PP; nº 10 Vereadora Sandra Citolin – PMDB; nº 11 Vereadora Sandra 
Citolin – PMDB; nº 12 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 13 Vereador Erlei Vieira – 
PSDB; nº 14 Vereador Erlei Vieira – PSDB; nº 15 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 
16 Vereador Eugênio Grandó – PTB; nº 17 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 18 
Vereador Estevão De Loreno – PP; Presidente Vereador Leandro Adams; esta em 
discussão as moções, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, 
aprovação unânime, projetos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
numero, ementa e autor dos projetos, bem como o parecer da comissão de justiça e 
finanças; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem Senhor Presidente; Presidente 
Vereador Leandro Adams; questão de ordem Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; gostaria de pedir vistas, senhor presidente, do projeto 041/09, esse 
projeto de lei que extingue um cargo efetivo na Câmara Municipal, e nós nos reunimos 
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hoje, eu,  o Vereador Eugênio Grandó e o Vereador Gilnei Jarré, membros da 
Comissão de Justiça e Finanças, e na tarde não estava em pauta esse projeto, e 
quando eu cheguei a noite hoje o projeto estava para mim assinar, então não assinei e 
gostaria que me dessem o meu prazo, que é o prazo legal, para mim estudar esse 
projeto durante a semana, fica o meu pedido de vistas; Vereador Gilnei Jarré; a 
comissão esta de acordo com o pedido do Vereador Felipe Sálvia e depende da mesa; 
Presidente Vereador Leandro Adams; então esta em pedido de vistas do Vereador 
Felipe Sálvia o projeto 041/2009, proceda a leitura do próximo projeto; Secretária 
Vereadora Sandra Citolin; Projeto de Lei nº 042/09. Autor: Mesa Diretora. Ementa: 
Altera o parágrafo 1ºdo artigo 2º da Lei Municipal 6.961, de 02 de junho de 2009. O 
presente Projeto de Lei é CONSTITUCIONAL, e nada a opor quanto aos aspectos 
orçamentário e financeiro. Portanto, exaramos parecer favorável à tramitação da 
matéria; 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, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, peço a Senhora Secretária que proceda a leitura do 
parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social; Secretária Vereadora Sandra 
Citolin; o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem do dia; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o parecer da Comissão de 
Ordem Econômica e Social, não havendo vereador que queira discutir, coloco em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários que se 
manifestem, aprovado por todos, esta em discussão o projeto com os pareceres já 
aprovados, não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos, agradecemos as pessoas que nos prestigiaram na noite de hoje; Vereador 
Gilnei Jarré; senhor presidente, questão de ordem; Presidente Vereador Leandro 
Adams; questão de ordem Vereador Gilnei Jarré; Vereador Gilnei Jarré; eu gostaria 
de fazer uma solicitação ao presidente da casa, que deverá deferir uma solicitação do 
CPERGS, onde ele solicita para usar do plenário do dia 29 de junho,  segunda-feira que 
vem, conforme a lei da tribuna do povo, solicito que seja deferida apenas para o 
representante legal do CPERGS, então eu gostaria que o senhor colocasse em votação 
para que os colegas também opinassem em função dessa minha solicitação; 
Presidente Vereador Leandro Adams; esta em discussão o pedido verbal do 
Vereador Gilnei Jarré; Vereador Paulino de Moura; Senhor Presidente, questão de 
ordem, eu também concordo com o requerimento verbal do Vereador Gilnei Jarré que 
tem que estar aqui às pessoas que realmente são representantes do CPERGS, nós 
gostaríamos de aqui não polemizar e não criar um debate no foro não apropriado, então 
se a vossa excelência der a liberdade, que seja para direção do CPERGS; Presidente 
Vereador Leandro Adams; em nome da presidência do sindicato, não havendo 
vereador que queira discutir, coloco em votação, Vereador Felipe Sálvia; Vereador 
Felipe Sálvia; somente para titulo de informação, por problemas meus, eu cheguei um 
pouco atrasado hoje, mas me parece que a São Lucas e outra entidade, no mesmo dia, 
que a tribuna do povo é o ultimo dia, são três pessoas, e o tempo vai ser repartido 
igual? Presidente Vereador Leandro Adams; cinco minutos, não havendo vereador 
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que queira discutir, coloco em votação o pedido do Vereador Gilnei Jarré, onde pede 
que seja a fala do CPERGS seja pela presidente do núcleo de Carazinho, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, aprovado por 
todos,nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 
presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a 
ser realizada no dia 29 de junho de 2009 às 18 horas e 45 minutos.   
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