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Ata da Reunião Ordinária do dia 17 de novembro de 2008.......Ata 51 
 
  
Presidente Vereador Luiz Leite; havendo quorum regimental e sob a proteção de Deus 
declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária da câmara municipal de Carazinho 
do dia 17 de novembro de 2008, convido o Vereador Josélio Guerra para proceder à leitura de 
um trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé; (leitura de um trecho da Bíblia); coloco 
em apreciação a ata da reunião ordinária do dia 10 de novembro de 2008, está em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a ata da reunião ordinária do 
dia 10 de novembro de 2008 por unanimidade, convido o senhor secretário para proceder à 
leitura do expediente da presente reunião; Secretário Vereador Cláudio Santos; Expediente 
Reunião Ordinária do Dia 17 de novembro de 2008: Of. 185/08 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 147/08, o qual estima a receita e autoriza a despesa do 
município de Carazinho para o exercício financeiro de 2009. Of. 186/08 do Executivo Municipal, 
encaminhando projeto de lei nº 148/08, o qual autoriza concessão de auxílios financeiros, 
transferências e subvenções sociais no exercício de 2009, para entidades e na realização de 
eventos oficiais do município que menciona. Of. 035/08 do Conselho Municipal de Educação 
solicita ao poder legislativo constituído de Carazinho o direito de opinar em qualquer situação 
que preveja a doação ou destinação de áreas públicas de estabelecimentos de ensino e de 
praças para outras finalidades.Of.1860/08 do Gabinete da Governadora do RS, informando que 
a Governadora Yeda Crusius assinou, em 04 de novembro, o projeto de lei que trata dos termos 
de compromisso de contratos de repasse que celebram a União Federal.O Diretor do Foro de 
Carazinho – Doutor Orlando Faccini Neto, convida para a solenidade de instalação do Juizado 
Especial Cível do Foro da Comarca, dia 19/11, às 14 horas.Universidade de Passo Fundo, a 
Prefeitura Municipal de Carazinho e o Ministério Público do RS convidam para a assinatura do 
Convênio para a instalação do Balcão do Consumidor – PROCON, em Carazinho.Telegrama do 
Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros para pagamentos de 
diversos programas.IV Congresso de Vereadores e Servidores do Legislativo Municipal do 
Médio Alto Uruguai. Dias 21 e 22 de novembro, em Irai. Of. Circular 017/2008 do Centro Cívico 
Expedicionário Claudino Pinheiro, em convite para a solenidade alusiva ao Dia da Bandeira, no 
dia 19 de novembro, às 12 horas na Praça Albino Hildebrandt. Assembléia Legislativa do RS 
convida para o Seminário Legislativo e Executivo Municipal – Competências e 
Responsabilidades, dias 20 e 21; Projeto de lei de autoria do Vereador Felipe Sálvia que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fixação de quadro informativo com nome, registro e especialidade 
profissional médica nos lugares em que especifica e dá outras providencias; Projeto de lei 
149/08 do executivo municipal dá nova redação aos artigos 25 e 26 da lei 3.920 de 25/10/89 
revoga a lei municipal 6.179/05; oficio encaminhando projeto de lei de nº 150/08 do executivo o 
qual autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da câmara municipal no valor de 
R$ 20.000,00; Of. 189/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei complementar 
011/08 o qual da nova redação ao parágrafo único do artigo 71 da lei complementar 07/90 do 
estatuto dos servidores públicos municipais e revoga as leis complementares 116/07 e 127/08; 
Of. 190/08 do executivo municipal encaminhando projeto de lei 151/08 o qual declara situação 
de emergência e autoriza contratação emergencial de servidores e abertura de credito 
suplementar no orçamento de 2008 no valor de R$ 2.271,60; Presidente Vereador Luiz Leite; 
quero cumprimentar os servidores da casa, senhores vereadores, professores que aqui se 
encontram, também o CEPERGS que daqui a pouco com o consentimento dos senhores 
vereadores irá fazer um pronunciamento nessa casa, com referência as medidas adotadas pela 
governadora do estado sobre a educação e o salário dos senhores professores, cumprimentar a 
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Marleide, mais uma vez presente nessa casa, ex-secretária de educação, as nossas artesãs 
que aqui se encontram, nosso futuro vereador eleito, De Loreno que aqui se encontra, uma 
satisfação recebê-lo novamente, demais pessoas que se encontram no plenário dessa casa, 
uma satisfação tê-los conosco, e previamente estamos cumprimentando a imprensa escrita e 
falada que sempre tem dado uma cobertura muito especial às reuniões ordinárias do poder 
legislativo, passamos agora para a leitura das indicações, requerimentos e moções pelo senhor 
Secretário Vereador Cláudio Santos; Secretário Vereador Cláudio Santos; indicações: 
2283/1104/08 ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que determine ao setor 
competente sejam recolhidos os entulhos verdes localizados na Rua AMAZONAS, nas 
proximidades do nº 316 e quadra que segue no bairro ORIENTAL, eis que os mesmos 
encontram-se na rua, atrapalhando o fluxo dos veículos que por lá trafegam, Vereador Paulino 
de Moura – PTB; 2284/1105/08, Solicita para que a Secretaria de Obras realize operação tapa 
buracos e melhorias ao longo da extensão Rua São Vicente de Paulo, localizada no Bairro 
Alvorada, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2285/1106/08, Solicita para que a Secretaria de 
Obras realize trabalhos de operação tapa buracos, próximo ao Matinho da viação férrea, na 
Rua Marechal Floriano esquina com a Rua Paulo Coutinho, Bairro Centro/Princesa. Solicitação 
dos motoristas, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2286/1107/08, Solicita para que a 
Secretaria de Obras realize trabalhos de recolhimento de entulhos deixados no passeio público, 
próximo ao Matinho da viação férrea, na Rua Marechal Floriano, Bairro Centro/Princesa. 
Solicitação dos pedestres e moradores, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2287/1108/08, 
Solicitando ao executivo municipal que faça um novo estudo no sentido de cancelar a proibição 
de estacionamento no trecho da Avenida Flores da Cunha, localizado entre as ruas 
Expedicionário Claudino Pinheiro e 1º de Maio, na entrada da Gare, Vereador Felipe Sálvia – 
PDT; 2288/1109/08, 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 execute trabalhos de calçamento na Rua Saldanha Marinho no bairro 
Dea. Solicitação dos moradores; para que determine a Secretaria de Obras que execute 
trabalhos de conclusão do calçamento na Rua Anita Garibaldi no bairro Braganholo, pois falta 
um trecho pequeno para que toda a referida rua seja devidamente calçada; para que determine 
a Secretaria de Obras que execute trabalhos de conserto do calçamento na Rua Ivalino Brum 
no bairro Winckler. Solicitação dos moradores; para que   determine a Secretária de Obras que 
execute trabalhos de conserto do   calçamento na Rua Vidal Negreiros no bairro Glória, pois se 
encontra em péssimas condições de trafegabilidade; para que determine a Secretária de obras 
que execute trabalhos  recapeamento  asfáltico na Rua Ipiranga no bairro Hípica, pois tal rua 
está em estado de abandono a muitos anos. Solicitação dos moradores, Vereador Vilson Paese 
– PDT; 2289/1110/08, para que a secretaria de obras realize com urgência a reconstrução do 
quebra-molas da rua Silva Jardim em frente ao numero 474 no bairro Loeff; Vereador Josélio 
Guerra – PMDB; 2290/1111/08, para que a secretaria de obras realize com urgência a repintura 
do quebra-molas da rua Guilherme Beccon em frente à Escola Carlinda de Brito no bairro Vila 
Rica, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2291/1112/08, para que determine ao setor competente 
que providencie melhorias na sinalização da rua Guilherme Beccon, em frente a escola Carlinda 
de Britto, Vila Rica; Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2292/1113/08, Solicitando a Secretaria 
de Obras a realização de patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Romeu 
Salomão, B. Alegre, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2293/1114/08, Solicitando a Secretaria 
de Obras a realização operação tapa buracos na Rua Siqueira Campos, entre as Ruas 
Henrique Teodoro Schutz e Lourival Vargas, na Vila Rica, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 
2294/1115/08, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de operação tapa buracos na Rua 
Bernardo Paz, entre as Ruas David Canabarro e Felipe Camarão, no B. Loeff, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2295/1116/08, Solicitando a Secretaria de Obras a realização de 
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patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Carajás, B. São Jorge, Vereador Jaime 
Fragoso – PSDB; 2296/1117/08, solicitando a secretaria de obras a realização de operação 
tapa buracos em toda a extensão da Rua Miguel Bueno de Oliveira, residencial Cantares; 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2297/1118/08, 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 à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de reparos na 
pavimentação asfáltica e pintura do quebra mola na baixada da Avenida São Bento; seja 
enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria de Obras que 
execute trabalhos de patrolamento,cascalhamento,compactação e limpeza da rua Lajeado, no 
bairro Fey. Solicitação dos moradores que reclamam do estado em que encontra-se a rua 
principalmente em dias de chuva; para que determine à Secretaria de Obras que execute 
trabalhos  de reparos na pavimentação asfáltica da rua Ipiranga, no bairro Hípica. Solicitação 
dos moradores; para que determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos de reparos 
nas ruas do Residencial Nossa Senhora Aparecida. Solicitação dos moradores; para que 
determine à Secretaria de Obras que execute trabalhos  de capina e limpeza em todas as ruas 
do bairro Sandri. Solicitação dos moradores da rua; para que determine à Secretaria de Obras 
que execute trabalhos  de  reparos na pavimentação asfáltica da rua Ibaré, no bairro Floresta. 
Tal solicitação vem em decorrência da grande quantidade de buracos existente na referida rua; 
para que determine à  Secretaria de Obras que execute trabalhos de operação tapa buracos na 
rua Pinheiro  Machado , no bairro Oriental. Solicitação dos moradores; para que determine à 
Secretaria de Obras que execute trabalhos  de patrolamento,cascalhamento, compactação e 
limpeza nas ruas Travessa dos Crisântemos e rua das violetas, no Residencial Cantares. 
Solicitação dos moradores que reclamam da grande quantidade de valas e irregularidades nas 
referidas ruas, Vereador Luiz Leite – PDT; 2298/1119/08, para que determine ao setor 
competente a pintura do quebra mola bem como placas de sinalização em frente À escola 
Carlinda de Britto, Vereador Luiz Leite – PDT; 2299/1120/08, para que estude a possibilidade 
dos veículos da secretaria municipal de obras utilizarem-se de outra via para trafego e não 
trafegar em frente à escola Carlinda de Britto, Vereador Luiz Leite – PDT; 2300/1121/08, solicita 
a secretaria de obras para que realize a mudança do transito de maquinas e caminhões, para 
que não passe em frente a Escola Carlinda de Britto, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 
2301/1122/08, solicita a secretaria de obras que realize melhorias em alguns trechos da estrada 
que liga Carazinho a Xadrez, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2302/1123/08, solicita a 
secretaria de obras para que realize a operação tapa buracos na rua Siqueira Campos, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2303/1124/08, solicita a secretaria de obras para que realize 
com maior brevidade possível à pintura de um quebra-mola em frente à escola Carlinda de 
Britto, Vereador Cláudio Santos – PSDB; 2304/1125/08, Reiteramos a solicitação do dia 
17/04/2008 ao Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feita uma 
operação tapa buracos na Rua Egídio Antônio Endler no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz,  
devido aos buracos existentes, Vereador Gilnei Jarré – PSDB; requerimentos: 2305/605/08, 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 37º 
Núcleo do CPERS e a todas as Escolas Estaduais de Carazinho, manifestando nosso total 
apoio as reivindicações com relação a manutenção da Lei Federal que estipula o piso básico 
nacional dos professores da rede pública estadual. A atitude da governadora do estado 
compromete mais uma vez a qualidade do nosso ensino, a educação pública de nosso estado 
está sofrendo severos ataques desde que a atual administração assumiu, a começar pelo 
processo de enturmação que foi algo lastimável, pois reduziu consideravelmente a qualidade do 
ensino. Podemos dizer conscientemente que há, sim, um processo de desmonte, sucateamento 
da educação no RS, o que é algo inadmissível, pois este deveria ser um setor dos mais 
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valorizados e mais bem estruturados de um governo. O que se pode esperar de um governo 
que não valoriza a educação de seu estado, e que não demonstra interesse algum em sanar 
dificuldades, encontrar formas de amenizar os problemas acumulados ao longo de anos? Ao 
contrário do que muitos esperavam do atual governo, que em seu slogan de campanha utilizava 
a frase: “um novo jeito de governar” prometendo recuperar o estado, o que estamos 
presenciando é sim um desmonte, uma verdadeira degradação, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 
2306/606/08, O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de ouvido o 
Plenário e com a aprovação dos senhores Edis, seja enviado ofício do Poder Legislativo de 
Carazinho aos Líderes de Bancada da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a todos 
os deputados da Bancada do PDT, solicitando apoio no sentido de derrubar o Projeto de Lei nº 
284/2008 que fixa o valor do piso salarial profissional do magistério público estadual, pois é uma 
proposta que descaracteriza o piso Nacional, por diminuir ainda mais o salário dos educadores, 
já que o piso Nacional parte de R$ 950 reais para calcular as vantagens e no piso do Estado, o 
salário básico é de R$ 950 reais para 40 horas, somando-se todos os benefícios, vantagens 
funcionais, diferentemente de como estabelece o piso nacional. Senhores deputados, não 
podemos admitir a continuidade desta greve, estamos no final do ano letivo, e os alunos não 
podem pagar pela falta de apoio e incentivo do Governo Yeda Crusius, que tão pouco vem se 
importando com o sucateamento da educação no estado. Todos sabem que o fim da greve está 
nas mãos da governadora do estado, que a ela cabe esta decisão, pois os professores 
encontraram na greve o seu único meio de defesa para lutar contra a desvalorização da classe 
e da educação no estado como um todo, já que há um bom tempo vem sendo feitas 
paralisações buscando melhores condições de ensino. Muitos erros foram cometidos ao longo 
deste governo, como foi o caso da ENTURMAÇÃO, quando se optou pela economia em 
detrimento da qualidade da educação, ato lastimável, pois em EDUCAÇÃO não se economiza, 
se investe, a não ser que a intenção seja a ignorância do povo para melhor manipulá-lo. O que 
queremos solicitar, é que os deputados se empenhem em derrubar o projeto acima citado, 
prevalecendo então o que diz a Lei Federal que estipula o piso nacional em R$ 950 reais, 
partindo deste valor para calcular benefícios e vantagens funcionais. Assim como nós 
vereadores, temos a certeza de que os senhores deputados também tem uma postura coerente 
na defesa da educação de qualidade garantido aos educadores seus principais direitos, por isso 
ficaremos na certeza de que os educadores de nosso estado poderão contar com o apoio da 
Assembléia Legislativa para garantir uma educação de qualidade as nossas crianças e jovens. 
PS. : Encaminhar cópia do ofício ao 37º Núcleo do CPERS e a todas as Escolas Estaduais de 
Carazinho, Vereador Felipe Sálvia – PDT; 2307/607/08, O Vereador abaixo assinado solicita na 
forma regimental, que logo após submetido ao  plenário para aprovação, seja enviado ofício ao 
Sr. Romeu Giacomelli Presidente da Eletrocar, solicitando ao departamento técnico da empresa 
para realizar uma vistoria em todas as lâmpadas da  Rua Osílio Zolet localizada no Bairro 
Princesa e para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas e colocação de lâmpadas mais 
potentes nesta região.  Solicita também à empresa Eletrocar, após verificação, medidas para 
solucionar definitivamente este problema da escuridão nas ruas, zelando pela segurança dos 
pedestres, motoristas e moradores destas localidades, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2308/608/08, O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de aprovado 
em plenário, seja registrado em Ata e oficiado, A Companhia de Água e Esgoto CORSAN, 
solicitando que seja trocado a canalização da Rua Farrapos, pois faltam poucos metros para 
que a troca seja totalizada e que seja efetuada a troca de toda a canalização  da Rua Marechal 
Floriano, pois seguidamente estouram canos e assim conseqüentemente se perde água e ainda 
acarreta cada  vez mais gastos e  prejuízos  para a própria CORSAN. Temos a certeza de que 
em breve os moradores da referida rua poderão contar com uma canalização nova e adequada 
terminando com os inconvenientes e desperdícios de água, Vereador Vilson Paese – PDT; 
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2309/609/08, seja enviado oficio ao diretor executivo da Capsem, Sr. Hercílio Batista Soares no 
sentido que o mesmo nos envie a relação contendo os nomes dos médicos cardiologistas e os 
respectivos certificados de atuação nesta especialidade, que são conveniados com o Capsem, 
Vereador Cláudio Santos – PSDB; moções: 2310/647/08, ofício de CUMPRIMENTOS a 
BRIGADA MILITAR de nosso Município pela passagem do ANIVERSÁRIO DA CORPORAÇÃO 
que comemora 171 anos de fundação, ainda em especial aos soldados ALCINDO MARTINS 
DE QUADROS e TIAGO GUEDES por terem sido agraciados com o Prêmio SOLDADO 
DESTAQUE. Em nome do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CARAZINHO, os nossos 
PARABÉNS pelos bons serviços prestados em prol da comunidade carazinhense, Vereador 
Paulino de Moura – PTB;2311/648/08, ofício a Escola de Taekwondo ANDERSON LOPES, 
PARABENIZANDO-OS pela conquista de medalhas de ouro e prata no 3º SUL BRASILEIRO 
DE TAEKWONDO realizado na vizinha cidade de Soledade, sendo que a equipe de atletas 
conquistaram quatro medalhas de ouro e cinco de prata. Em nome do Poder Legislativo de 
Carazinho os nossos PARABÉNS pelos resultados alcançados e nossos desejos de que 
conquistem muitos títulos no decorrer de suas vidas, Vereador Paulino de Moura – PTB; 
2312/649/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Talamini e Talamini 
Ltda,  na pessoa do Senhor Sócio-proprietário Ivan Luis Talamini, pelos 22 (Vinte e dois) anos 
de fundação e investimentos da empresa no município, com atividade econômica na prestação 
de serviços e no ramo de atividades no comércio varejista de materiais de construção e 
terraplanagem . Localizada na Rua Anchieta, 202 no Bairro Operária. Nossos parabéns a toda 
direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da empresa no nosso município, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2313/650/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
a Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Premold Ltda,  na pessoa do Senhor Sócio-
proprietário Aloísio Wecker, pelos 21 (Vinte e um) anos de fundação e investimentos da 
empresa no município, com atividade econômica industrial e no ramo de atividades na produção 
de premoldados e estruturas metálicas . Localizada na Rua Marechal Floriano, 260 no Bairro 
Centro. Nossos parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da empresa 
no nosso município e região, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2314/651/08, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando o Coqueiros Supermercados Ltda,  na pessoa do Senhor 
Sócio-proprietário Leandro Alberto Rheinheimer, pelos 17 (Dezessete) anos de fundação e 
investimentos da empresa  no município, com o ramo de atividades com o comércio de gêneros 
alimentícios e utilidades para o lar. Localizada na Avenida Flores da Cunha, 173 no Bairro São 
Pedro. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais colaboradores pelo sucesso do 
crescimento da empresa no nosso município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2315/652/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Erci Penz & Cia Ltda,  
na pessoa do Senhor Sócio Gerente Elódio Penz, pelos 32 (Trinta e dois) anos de fundação e 
investimentos da empresa  no município. Localizada na Rua Cristóvão Colombo, 233 no Bairro 
São Pedro. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais colaboradores pelo sucesso 
do crescimento da empresa no município e região, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2316/653/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Gihal Indústria de 
Implementos Agrícolas Ltda,  na pessoa do Senhor Diretor Administrativo Leandro Adams, 
pelos 14 (Quatorze) anos de fundação e investimentos da empresa  no município. Localizada 
na BR 386 KM 174,5. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais colaboradores 
pelo sucesso do crescimento e reconhecimento da empresa a nível mundial, levando o nome do 
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município a diversos países, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2317/654/08, O Vereador 
abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, 
seja enviado ofício parabenizando a Indústria Erig e Reuter Ltda,  na pessoa da Senhora 
Diretora de produção Silvia Reuter Erig, pelos 18 (Dezoito) anos de fundação e investimentos 
da indústria no município, com atividade econômica industrial e no ramo de atividades em 
confecções têxtil, moda intima, praia e moda fitness . Localizada na Rua Ramiro Barcelos, 55 
no Bairro Glória. Nossos parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da 
empresa e levando o nome do município a nível nacional, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2318/655/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando o Hotel Plaza Sul,  na pessoa do 
Senhor proprietário Francisco Vargas Matiotti, pelos 03 (Três) anos de fundação e 
investimentos do hotel  no município, com atividade econômica na prestação de serviços e no 
ramo de hospedagem e restaurante. Localizado na Avenida Flores da Cunha, 4800 no Bairro 
Borguetti. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais colaboradores pelo sucesso 
do crescimento da empresa no nosso município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 
2319/656/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao 
plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa M Idéias Comunicação 
Visual Ltda,  na pessoa do Senhor Sócio-proprietário Hélio de Mello Jr, pelos 04 (Quatro) anos 
de fundação e investimentos da empresa  no município, com o ramo de atividades em 
impressão de material para uso industrial, comercial e publicitário. Localizada na Avenida Flores 
da Cunha, 4676 no Bairro Borguetti. Nossos parabéns a toda direção, funcionários e demais 
colaboradores pelo sucesso do crescimento da empresa no nosso município e região, Vereador 
Adroaldo De Carli – PMDB; 2320/657/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma 
regimental, que após submetido ao plenário para aprovação, seja enviado ofício parabenizando 
o SEST / SENAT – Serviço Social Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem,  na pessoa 
da Senhora Gerente Elisângela K. Bandeira, pelos 02 (Dois) anos de fundação e investimentos 
da entidade no município, com atividade econômica na prestação de serviços e no ramo de 
atividades de cursos, treinamentos, qualificação profissional. Localizada na BR 386 Km 178 no 
Distrito Industrial. Nossos parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento 
da entidade no nosso município e região, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2321/658/08, O 
Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após submetido ao plenário para 
aprovação, seja enviado ofício parabenizando a Empresa Tecnomix Informática Ltda,  na 
pessoa do Senhor Sócio- proprietário Zani da Costa dos Santos, pelos 05 (Cinco) anos de 
fundação e investimentos da empresa no município, com atividade econômica na prestação de 
serviços e no ramo de venda de equipamentos, suprimentos, acessórios, assistência técnica, 
rede lógica e comércio de softwares. Localizada na Avenida Flores da Cunha, 2506 no Bairro 
Centro. Nossos parabéns a toda direção, funcionários pelo sucesso do crescimento da empresa 
no nosso município, Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; 2322/659/08, O Vereador abaixo 
assinado solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, 
seja enviado oficio ao COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA, na pessoa De seu professor, 
Senhor MARCELO VIEIRA, cumprimentando a todos pelo 4° Torneio de Basquete de Rua e o 
3° Festival de Cadeirantes. Parabenizamos a direção por sempre estar oportunizando a 
inclusão e toda a comunidade carazinhense que pode prestigiar os cadeirantes  no basquete e 
um show de superação, disposição e garra promovendo a todos os presentes uma tarde 
agradável e ímpar, Vereador Vilson Paese – PDT; 2323/660/08, O Vereador abaixo assinado 
solicita na forma regimental, que depois de submetido em plenário para aprovação, seja 
enviado oficio de cumprimentos ao Senhor REGIS GAIST DE OLIVEIRA, pela realização do 
Campeonato de Pára-Quedismo que reuniu 30 pára-quedistas de todo o estado ocorrido no dia 
09 do mês corrente. Parabéns ao senhor Régis e demais colaboradores por mais está belíssima 
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iniciativa de proporcionar a toda a comunidade carazinhense um belo espetáculo, Vereador 
Vilson Paese – PDT; 2324/661/08, O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, 
que depois de submetido em plenário para aprovação, seja enviado oficio de cumprimentos ao 
Comando do 38º Batalhão da Brigada Militar, com sede em Carazinho, na pessoa do Tenente 
Coronel Aderli Maximino Dal Bosco, extensivo aos demais componentes desta corporação, 
pelas comemorações aos 171 anos da Brigada Militar. A Brigada Militar nossos mais sinceros 
agradecimentos e parabenizamos a toda a Corporação pelo trabalho e dedicação a toda  
comunidade Carazinhense e a todos os  Gaúchos, e  que durante estes 171 anos, Vereador 
Vilson Paese – PDT; 2325/662/08, que seja enviado oficio parabenizando o coordenador do 
curso de educação física da Ulbra o Sr. Mario Subtil juntamente com os demais alunos do curso 
de educação física que promoveram nos dias 18 e 19 de novembro de 2008 o 2º mão de bola 
onde arrecadaram alimentos que foram dados para o abrigo municipal Dona Odila e para a 
EMEI esperança, Vereador Josélio Guerra – PMDB; 2326/663/08, que seja enviado oficio de 
congratulações a igreja do evangelho quadrangular na pessoa do Ver. Sebastião Vieira, 
superintendente da região 903, ao presidente do CED do RS, pastor Fernando Nascimento e ao 
presidente do CND Pr. Mario de Oliveira, parabenizando pelos 57 anos da IEQ no Brasil 
comemorado no mês de novembro, Vereador Jaime Fragoso – PSDB; 2327/664/08, que seja 
enviado oficio de congratulações a Noeli Souza, representante do movimento negro em nossa 
cidade pelo dia nacional da consciência negra, comemorado no dia 20 de novembro, Vereador 
Jaime Fragoso – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; gostaria de registrar a presença de 
seu Almiro Silveira nosso 11º vereador que esta sempre presente nas reuniões ordinárias, uma 
satisfação, seu Almiro, tê-lo conosco aqui, como houve acordo de lideranças para ser suprimido 
o intervalo regimental bem como o grande expediente, pois não Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, nobres colegas, o Vereador Vilson Paese pediu 
para que houvesse o grande expediente, agora a maioria decide mais uma vez para que não 
haja o grande expediente, então peço a vossa excelência e aos demais pares, sem me 
permitirem na discussão dos requerimentos, que eu possa usar mais tempo, porque eu tenho 
uma carta que eu quero ler na integra, que é dos aposentados e pensionistas, que essa carta 
foi lida na câmara dos deputados e aplaudida por todos os deputados, sobre a matéria que esta 
na pauta, claro que tenho outros assuntos para discutir, então de repente levo mais que alguns 
minutos, se vossa excelência for tolerante com esse vereador, eu até declino também do 
grande expediente, só que eu gostaria de discutir; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
vereador; Vereador Paulino de Moura; questão de ordem senhor presidente; Presidente 
Vereador Luiz Leite; pois não Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de Moura; até 
quero fazer justiça com vossa excelência, e o Vereador Vilson Paese acho que esta equivocado 
quando nós como lideres de bancada, ou como vereador, nós sempre suprimimos o grande 
expediente, pequeno expediente, daí o que acontece? Nós nunca dizemos a publico o porque 
não transferimos, porque o senhor sempre dá, cinco, sete , oito minutos para nós falar, eu 
precisava dizer isso porque eu acho que não é justo isso, é uma decisão da maioria; 
Presidente Vereador Luiz Leite; pois não vereador; Vereador Vilson Paese; equivocado deve 
estar o Vereador Paulino de Moura, vossa excelência deve estar equivocado, é um direito 
desse vereador, quando um vereador quiser fazer o grande expediente é um direito que ele 
tem, muito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; vamos respeitar a maioria dos 
vereadores, lideres de bancada decidiram, eu acho que uma vez decidido à gente tem que 
respeitar as decisões, e nós vamos conceder um tempo a mais para cada vereador que debater 
sobre os requerimentos bem como também eu peço aos senhores vereadores a permissão para 
que a diretora  do CEPERGS aqui de Carazinho possa se pronunciar nessa tribuna, ela enviou 
um requerimento hoje pela manhã, tempo meio exíguo, mas como a gente tem aberto muitas 
vezes esses espaços para outras entidades eu peço a compreensão dos senhores vereadores 
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para que a gente possa conceder esse tempo para que ela possa explanar seu pensamento, o 
pensamento da categoria, do magistério, dos professores, que é sobre os vencimentos dos 
professores, o piso salarial, que realmente, não pelas medidas que estão sendo tomadas, mas 
isso já é histórico na educação desse estado, deste pais, onde os nossos educadores ganham 
muito abaixo daquilo que deveriam ganhar, e é unanimidade o pensamento dos senhores 
vereadores que seguidamente estão debatendo na tribuna desta casa, já em outras legislaturas 
de que o nosso professor, realmente, Oxalá um dia tenham o reconhecimento dos nossos 
governantes para que possam perceber um salário digno e justo pelo trabalho que vem 
prestando a sociedade brasileira na educação e na formação de caráter dos nosso filhos, dos 
nossos jovens, dos nossos cidadãos, eu convido então para usar o espaço para que possa se 
pronunciar e peço aos lideres de bancada que conduzam à senhora Izaura até a tribuna desta 
casa para que possa usar da palavra; Senhora Izaura Osório Sales; boa noite a todos, 
excelentíssimo presidente da mesa, Luiz Leite e demais vereadores, nós trabalhadores em 
educação estamos há muito tempo numa luta que todos vocês conhecem, estamos defendendo 
e defendemos sempre a educação publica de qualidade, e foram vários os ataques que nós 
estamos enfrentando com esse governo que esta ai, intransigente, que não respeita os 
educadores, e nós temos uma responsabilidade muito grande com os nosso alunos, com a 
comunidade escolar, então, portanto, entrar em greve foi uma das coisas que nós não tínhamos 
como mais apontar, não tinhamos como não entrar, inclusive entramos em greve porque a 
governadora nos condicionou a isso, não nos dando oportunidade, tentamos várias vezes 
dialogar, inclusive agora com o ultimo dos ataques, um afrontamento brutal, fazendo frente aqui 
no estado do Rio Grande do Sul, para derrotar o piso, então realmente foi um ataque enorme, 
porque vocês sabem que o piso é uma luta de todos nós educadores que estamos há muito 
tempo estamos tentando um piso, que esse piso fica aquém das nossas reivindicações, 
portanto a senhora governadora envia para a câmara, para o legislativo um piso falso 
enganando os educadores, um piso que arrocha os salários, que não valoriza justamente 
aqueles educadores preocupados com a educação, que estudam, então ela tenta fazer com 
que a educação fique nivelada, que diminua as diferenças dos níveis, e tenta colocar um piso 
de novecentos e cinqüenta como teto, e o que nós defendemos é um piso de novecentos e 
cinqüenta que seja básico, com as nossas vantagens, em cima desse piso, o que a 
governadora coloca, é um piso que seja o teto, contando todas as vantagens, que ao longo de 
todo o tempo da nossa história, da nossa luta, os educadores conseguiram, trata a educação 
muito mal, é uma vergonha para os gaúchos, nós lamentamos profundamente ter uma 
governadora que não valoriza a educação, que não investe na educação aquilo que deveria 
investir, que não investe nem sequer os 35% que é permitido por lei, e que prevê para 2009 
apenas 26%, e não os 35% que a constituição, gente, são várias coisas, são vários ataques que 
nós estamos sofrendo, e infelizmente nós não temos conseguido dialogar com essa 
governadora, não estamos conseguindo dialogar com a secretária de educação, que também 
além disso, não bastando isso, ela publicamente se manifesta que quer mexer nos nossos 
planos, tanto nos planos dos professores, planos de carreira dos professores, como dos 
funcionários, que é um conquista histórica da nossa luta, e isso nós não vamos admitir, portanto 
estamos aqui nessa casa hoje, pedindo o apoio para todos os vereadores, para que se 
mobilizem, que nos apóiem, e que pressionem a sua bancada na assembléia legislativa, porque 
nós vamos estar fazendo isso em Porto Alegre, com certeza também o trigésimo sétimo núcleo 
vai estar presente, nós vamos estar armando uma barraca na frente do palácio, os quarenta de 
dois núcleos vão estar presentes, e vão estar pressionando os deputados, inclusive nós já 
contamos com o grande apoio da bancada que estava apoiando a governadora, então nós 
esperamos que todos nos apóiem, os pais, a comunidade escolar, os estudantes, para que 
mais rápido consigamos terminar, acabar com essa greve, e a nossa volta as escolas esta 
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condicionada a retirada do projeto que esta na assembléia, inclusive esta nas mãos da 
governadora, ela é a culpada por estarmos hoje em greve, e depende dela para que todos os 
alunos e a comunidade escolar volte a ter aula normal, obrigada por esse espaço; Presidente 
Vereador Luiz Leite; nós agradecemos as suas palavras de esclarecimento da categoria dos 
nossos educadores, e abrimos aos senhores vereadores que queiram tecer algum comentário, 
Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; queremos então saudar a presidente do 
núcleo do CEPERGS de Carazinho, professora Izaura, cumprimentando a Izaura queremos 
cumprimentar a todas as professoras que acompanham, que fazem parte da diretoria, a nossa 
saudação aos demais professores, ao colega vereador eleito que se encontra aqui na casa 
também, a todos que já foram nominados antes, a imprensa, o meu amigo do diário da manhã 
que se encontra aqui presente, senhores vereadores, nobre presidente, o assunto educação é 
um assunto que todo mundo aborda e eu falava na sessão passada, diz que quer mexer no 
plano, Izaura, não, mexe inteiramente no plano quando coloca por base, o teto máximo 
novecentos e cinqüenta, e o projeto do Cristóvão Buarque, é inicial, é o piso, as vantagens, e 
está no plano de carreira, se os professores aceitarem isso, acabou o plano de carreira do 
magistério, a partir do momento que aceitar, porque esse é o teto máximo, então realmente não 
se questiona partido, não se questiona governadora, se questiona respeito aos educadores, 
porque ser educador é um sacerdócio, é,  mais tem ter dignidade para que possa manter a sua 
família, para que possa aceitar hoje dar aula com o problema dos próprios alunos, que é difícil, 
o professor tem que ter um equilíbrio muito grande, porque não tem professor que não fique 
estressado e depressivo até pelas circunstâncias que nós vivemos hoje, então realmente, além 
do sacerdócio precisa ter vocação, espírito de luta, e amar ser educador, vocês são merecedor 
sim, desse teto, e muito mais, quando se apresenta proposta, de aumento a muitas classes, e 
tem dinheiro para tudo, mas não ter para os educadores é triste, só isso; Presidente Vereador 
Luiz Leite; continua a disposição, não havendo vereador que queira tecer algum comentário, 
eu só gostaria em breves palavras pedir permissão para me reportar daqui, dizer aos senhores 
professores, cumprimentar aqueles que chegaram a pouco, que eu não havia cumprimentado 
ainda, demais pessoas que se fazem presentes na nossa platéia, dizer que realmente aquilo 
que eu dizia antes, os educadores de modo geral, na nossa nação, eu os coloco como uma 
vergonha nacional da forma em que são tratados pelos nossos governos, e vamos ser bem 
justos, não é só esse governo que esta ai, já vem se arrastando há muito tempo, vamos ser 
justos, vamos ter justiça nas palavras, enquanto espalhavam obras faraônicas pelo interior 
desse estado e que nunca ocuparam, que nunca entrou em atividade, de governos passados, 
como praças de pesagens, e outras, enquanto os governos se preocupam em pagar altíssimos 
salários para alguns privilegiados, secretários de estado, enquanto gastam horrores investindo 
muitas vezes em algumas tecnologias que não trazem resultados nenhum para nossa 
comunidade, enquanto a geração de emprego nesse estado, nesse pais também é uma das 
vergonhas nacional, mas temos que nos referirmos do nosso estado, enquanto o esporte e o 
lazer nas nossas escolas ainda esta muito longe daquilo que se precisa para a formação do 
caráter das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, enquanto isso tudo 
não houver um equilíbrio através de um governo justo, que queira equalizar as ações, e pensar 
e entender que através da educação que se forma uma nação de boas pessoas, de bons 
cidadãos, enquanto isso não acontecer com certeza as greves não vão terminar, isso é uma 
coisa lógica, eu só espero que aos poucos a própria comunidade gaúcha, brasileira, vão 
tomando consciência do que é o voto do cidadão, para que possam escolher os seus 
legisladores, os seus representantes das instâncias maiores, senadores, deputados estaduais, 
federal, possam escolher o seu presidente da republica de tal forma com que a sociedade 
brasileira como um todo seja beneficiada, e que a educação e a geração de emprego nesse 
pais seja valorizada como a nação espera, merece e quer que aconteça, então levem como 
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mensagem senhores professores, nossa diretora, nossa presidente do CEPERGS, de que a 
sociedade gaúcha, a sociedade brasileira como um todo ainda sonha com a valorização dos 
nossos educadores, e a geração de emprego nesse pais que é para, sem duvida nenhuma, dar 
o primeiro pontapé, um reformulação total do cidadão em si, em busca da sua dignidade, muito 
obrigado; passamos agora para apreciação e votação dos requerimentos e moções que deram 
entrada pelos senhores vereadores para votação nesta noite, convido o senhor secretario para 
fazer a leitura do numero e autor dos requerimentos para discussão e votação; Secretário 
Vereador Cláudio Santos; requerimento de nº 01 Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 02 
Vereador Felipe Sálvia – PDT; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador 
Vilson Paese – PDT; nº 05 Vereador Cláudio Santos – PSDB; tem um requerimento com pedido 
de vista da semana passada que deve ser votado, requerimento do Vereador Marcos Soares 
que deve ser votado em separado; Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão os 
requerimentos que irão a votação em bloco, esta em discussão, Vereador Cláudio Santos para 
discutir os requerimentos; Vereador Cláudio Santos; senhor presidente, colegas vereadores, 
demais pessoas que já foram nominadas anteriormente, o De Loreno que vai assumir uma 
cadeira na próxima legislatura, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, desejando sucesso e que 
possa satisfazer a expectativa daqueles que quando votam esperam que essa expectativa seja 
realizada, senhor presidente venho a essa tribuna só para falar de um requerimento de autoria 
desse vereador, que pede ao Capsem mais especificamente ao diretor executivo do Capsem, o 
Senhor Hercílio Batista Soares, no sentido de que ele nos envie a esta casa, envie a mim, uma 
relação contendo os nomes dos médicos da especialidade cardiologia, e os respectivos 
certificados de atuação nesta especialidade que são conveniados com o Capsem, porque nós já 
estivemos entrando em contato com outras entidades, fizemos a mesma coisa com o Capsem 
hoje à tarde, onde pedimos para que eles nos mostrassem o certificado de especialização nas 
áreas em que os médicos atendem os pacientes, e a maioria dos médicos não comprovam com 
seus certificados a especialização, inclusive pedi à Unimed, a qual sou usuário, pediram para 
que amanhã eu levasse o oficio para que me mostrassem também o certificado de 
especialização de médico que atua em determinada área em Carazinho, mas que não é 
especialista, que não fez os dois anos de especialização, não fez residência, e atua nessa área, 
isso me preocupa, não só como vereador mas também como usuário do serviço de saúde de 
Carazinho, inclusive esse mesmo médico, tive o trabalho Vereador Vilson Paese, de hoje a 
tarde buscar junto ao IPE, a relação dos médicos que atuam em Carazinho, e que prestam 
serviços de cardiologia, este médico não consta o nome dele na lista de prestador de serviços 
de cardiologia para o IPE, mas atende pacientes pelo IPE, atende também no próprio hospital 
onde estivemos hoje à tarde, buscamos a pasta desse médico e na documentação toda dele 
não tem sequer uma linha que tenha a autorização para que possa atuar nessa especialidade 
de cardiologia, então me preocupa senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que 
participam dessa reunião, porque quando eu fui buscar essa informação, algumas pessoas me 
disseram que não é somente essa área em Carazinho, tem vários outros médicos em varias 
outras especialidades que não detêm o certificado de especialização para atuar nessa área, 
inclusive nós buscamos no Cremers, buscamos na associação médica do Brasil, este 
profissional atuou no Paraná, nós buscamos no CRM – PR e não consta o nome como sendo 
cardiologista nessa área do Paraná, no Cremers nos disseram, de que ele havia saído do Rio 
Grande do Sul e ido para o Paraná, depois ligamos para o Paraná e disseram que ele havia 
saído de lá e não sabiam onde estava, então nos preocupa senhor presidente até como 
membro da comissão de saúde dessa casa, para que a gente possa averiguar essa informação, 
eu tenho toda a documentação, do Cremers, tenho toda documentação de que existe inclusive 
propagandas e registros, o que me preocupa com relação à Unimed, senhor presidente é que, 
no livrinho onde tem todas as especializações e todos os médicos, no livrinho da Unimed, a 
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própria Unimed coloca a disposição dos seus usuários este médico com esta especialização, 
então isso me preocupa, e eu estou esperando de que o Capsem me mande então, me forneça 
o nome dos médicos que atuam nessa especialidade, mas que me mandem também a 
especialização através de certificado, se não, certamente, estão enganando o Capsem, desta 
mesma forma, enganando o IPE, enganando a Unimed, enganando o Sem, onde ele também 
atua como cardiologista, inclusive através de carimbo, e eu quero senhor presidente que isso 
venha as nossas mãos para que nós possamos fazer como sempre disse o Vereador Felipe 
Sálvia diz, fiscalizar aquilo que é do povo, porque muitas vezes ele não sabe o que esta 
acontecendo, eu lhe concedo a palavra Vereador Vilson Paese; Vereador Vilson Paese; não 
sei se o Vereador Antonio Azir quer usar, obrigado nobre colega, Cláudio, só para te ajudar 
Vereador Cláudio Santos, não aparece credencial no IPE, porque realmente ele não tem titulo 
de especialização, e o que faz o profissional então, eu nem sei qual o profissional que o 
vereador esta abordando, mas se não esta credenciado e ele esta atendendo aos associados e 
pensionistas do IPE, certamente faz com outras áreas, ele dá um desconto por conta, por fora, 
porque para se credenciar seja onde for, ele tem que apresentar o diploma de residência, então 
por isso certamente que ele não se credenciou ao IPE, só para ajudar vossa excelência então 
vereador, mas vossa excelência aborda um assunto importantíssimo, parabéns vereador; 
Vereador Cláudio Santos; obrigado Vereador Vilson Paese, Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; o assunto é importante, é grave, preocupante, é até crime o que esta se falando 
ai, se esta atuando sem ter uma diplomação, mas o vereador fala no médico, eu gostaria que 
fosse dado o nome do médico, que eu acho que nós temos que ter transparência nas coisas e 
se o vereador conhece o médico, sabe o médico, tem que dar o nome, eu quando falo as coisas 
aqui sempre dou o nome, nunca tive medo de dar o nome, acho que deveria dar o nome porque 
se os vereadores sabe isso, esta acontecendo na nossa comunidade, é preocupante, é um 
assunto grave, é a mesma coisa que eu dizer que sou advogado especialista em alguma coisa 
que não sou, isto é um crime, no mínimo é falsidade ideológica, obrigado; Vereador Cláudio 
Santos; entendo a vossa excelência Vereador Antonio Azir, só o que eu quero para fazer isso, 
primeiro que me envie essa documentação, e na próxima segunda-feira talvez esta 
documentação já esteja e ai vai ser colocado sem problema algum, até porque eu não viria a 
essa tribuna, e vossa excelência me conhece eu acredito, de que eu não viria trazer a essa 
tribuna, não fiz isso em oito anos de atividade parlamentar, não viria a essa tribuna trazer 
denuncias vazias, então todas as vezes que eu vim a essa tribuna eu trouxe sempre algo que 
tivesse consistência, eu só gostaria que se vossa excelência quiser, posso lhe mostrar sem 
problema algum, mas eu espero para a próxima semana ter ai todas essas informações que eu 
estou trazendo, tem outros vereadores, eu acho que até inclusive eu levanto esse, me permita 
colocar, porque aqui na tribuna, senhor presidente, a gente vê todas as atitudes, eu vejo 
aplaudir a atitude do Vereador Antonio Azir, a ex-presidente do sindicato dos servidores, a Vera, 
que quando eu comecei falar abriu a boca, mas foi presidente do sindicato e disso não sabia, e 
pede para que eu diga o nome, então eu acho que tem que defender a classe, também nesse 
sentido, porque estaria, mas tem servidores, a senhora foi presidente do sindicato, que são 
usuários do Capsem e que certamente usam essa especialidade, então eu gostaria de que 
fosse descoberto também por outras pessoas, por outras entidades, mas não quando trouxesse 
alguma informação aqui, viessem para cima para que eu desse a informação, hora, eu acho 
que poderia acontecer já anteriormente, só para finalizar senhor presidente, eu quero só 
responder a questão dos professores que vieram, dizer de que pelo oficio que foi recebido por 
esse vereador, quero deixar bem claro que eu não tenho como, até por fazer parte do partido da 
governadora, eu não tenho como pedir aos deputados do PSDB que votem contrario ao que ela 
pede, só para explicar, eu só estou explicando que nenhum deputado do PSDB vai votar 
contrario a governadora, é só isso que estou explicando, mas que eu; Presidente Vereador 
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Luiz Leite; gostaria de gentilmente pedir ao plenário que enquanto o vereador esta se 
pronunciando não pode haver manifestação; Vereador Cláudio Santos; mas só para finalizar 
presidente, que sou favorável as colocações que foram feitas, só estou dizendo que eu fazer 
isso posso até fazer, eu fazendo isso é chover no molhado, que eu acho que dificilmente algum 
dos vereadores do PSDB vai votar contrario, tomara que votasse, porque o meu parecer é 
favorável aos professores que se tenham esse piso, o piso nacional, não o piso estadual 
conforme se quer, mas só estou dando essa explicação, posso ate tentar fazer, mas acho que é 
chover no molhado, tomara que seja rejeitado, porque perde-se bastante, e inclusive 
presidente, para finalizar mesmo, que seja tomado esse mesmo exemplo dos professores em 
nível de estado, que seja adotado quem sabe em Carazinho essa mesma luta para os 
servidores municipais, que partem de um básico mínimo e que tudo que é penduricalho vai se 
colocando como vantagem, mas que eles, na verdade, partem do mínimo de duzentos e 
noventa e nove reais, então quem sabe essa luta que os professores estão fazendo para que 
parta dos novecentos e cinqüenta mais as vantagens, possa ser colocado a nível de município 
também, que parta das vantagens então um salário básico, não esse de duzentos e noventa e 
nove incorporado tantas outras coisas que eu acho que em se tratando do município acho até 
ridículo, só para dizer que sou favorável a esta luta que vocês estão fazendo; Presidente 
Vereador Luiz Leite: continua me discussão os requerimentos, Vereador Antonio Azir; 
Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, a todas as professoras 
presentes, a presidente do sindicato dos professores estaduais, o Serginho da imprensa, 
senhor Valdemar representando os aposentados, enfim a todos os presentes, De Loreno, 
vereador eleito a nossa saudação, eu quero me reportar inicialmente referente aos professores, 
nós sabemos e é dito sempre por todos, que a educação é a base da vida, que a educação é a 
transformação para um futuro melhor, e que educação é sem duvida nenhuma a solução para 
todos os nossos problemas, mas muitas vezes fica apenas nos discursos fáceis de campanha, 
e quando se elegem se esquecem novamente da educação, eu quero fazer um apelo a todos 
os colegas vereadores que nós realmente tomemos posição favorável aos professores, porque 
não é questão somente do professor, mas sim do estudante, dos nossos filhos, da nossa 
comunidade, que precisa sim ter o estimulo do professor, para ter uma educação de qualidade, 
então eu faço verbalmente ao senhor presidente e aqueles vereadores que queiram assinar, um 
requerimento a todos os deputados da Assembléia gaúcha, para que rejeitem este projeto de 
lei, porque independente de ser deputado da base governista ou não, primeiro temos que 
pensar na nossa comunidade para depois pensar na política, e os deputados governistas 
deveriam ser os primeiros a sentarem com a governadora e verem o projeto antes dele ir para a 
assembléia, porque aqui em Carazinho quantas vezes, Vereador Cláudio Santos, Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Jaime Fragoso, Vereador Paulino de Moura, quantas vezes projetos nós 
não deixamos ir para a câmara quando iria prejudicar algum segmento ou outro, a própria 
reforma administrativa os vereadores não aprovaram, mesmo aqueles que eram do partido do 
governo, então os deputados não pode se basearem porque são da base do governo, para 
aprovar um absurdo desses, também queria comentar a respeito do médico, sei lá qual o 
médico, que não foi dado o nome, sem especialização, isto é uma questão grave, mas não 
somente na cardiologia, creio eu que este pedido deva ser estendido a todos os especialistas 
que prestam serviços ao Capsem, porque nós temos especialistas de diversas áreas, não que 
um médico clinico geral não possa atuar como cardiologistas, como em outras diversas áreas, 
mas para se dizer especialista tem que ter uma pós-graduação, assim como qualquer atividade, 
então gostaria de solicitar, sugerir ao Vereador Cláudio Santos, de fazer uma emenda ao seu 
requerimento solicitando em todas as áreas, não somente na área cardiologista, porque creio 
eu que não é somente o coração, as outras áreas também são muito importantes, todos os 
órgãos do nosso corpo são importantes, então aqueles que se dizem especialistas então que 
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provem e comprovem através do seu certificado junto ao Capsem e que venha essa informação 
junto à câmara municipal, e que essa informação seja divulgada sim a nossa população porque 
não adianta fazermos requerimentos, pedidos de informações e ficar na gaveta e o povo não 
ficar sabendo do resultado, um abraço a todos obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão os requerimentos, Vereador Felipe Sálvia para discussão dos 
requerimentos; Vereador Felipe Sálvia; senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que 
assistem a reunião na casa do povo na noite de hoje em especial os professores, pessoal do 
CEPERGS, hoje a tarde eu passando pela praça eu vi o pessoal ali mobilizado, e me lembrei, 
cheguei aqui, falei para a Susi a minha secretária, vamos fazer um trabalho a favor do 
CEPERGS, minha posição sempre foi a favor do professor dentro dessa casa, e fiz uma 
indicação e um requerimento, e eu quero dizer senhores vereadores que esse governo, governo 
da Ieda, vem massacrando e vem penalizando a classe dos professores, primeiro foi a 
enturmação, economizar na educação, na educação senhores vereadores e publico presente 
não se economiza, se investe, e eu vejo com tristeza que esse governo agora vem com projeto, 
um projeto que é uma piada, para machucar mais uma vez essa classe, eu tenho parentes, 
irmãos, primos professores, a reclamação é sempre a mesma, disse o Vereador Luiz Leite com 
propriedade, isso não vem de agora, vem de tempo, entra governo, sai governo, mas continuam 
machucando, mas esse governo que esta ai, da governadora Ieda, essa sim, essa esta 
penalizando desde que entrou, o professor, e eu espero que o meu requerimento, que é dirigido 
aos deputados do PDT, e aos lideres de bancada na assembléia, rejeitem o projeto da Ieda, e 
aprovem o projeto original que é federal, eu espero que essa casa também aceite o 
requerimento verbal que fez o Vereador Antonio Azir, que se faça um requerimento a todos os 
deputados da assembléia, essa casa não pode ficar omissa num momento como esse, que é o 
momento em que o professor vem sofrendo e vai sofrer, e eu sempre digo, quando se levanta 
um movimento de greve na classe dos professores, eu sei que sofre o aluno, eu sei que sofre o 
pai, mas nós temos que saber o quanto sofre o professor, é isso que essa casa tem que ver, 
também Vereador Cláudio Santos, entrei com um projeto na noite de hoje, preocupado com 
essa questão do médico que no final de semana eu já andavam me comentando, e eu entrei 
com um projeto na noite de hoje que obriga a colocar nos postos de saúde, nos plantões do 
nosso município o nome do médico e a sua área, porquê eu gostaria de saber o nome do 
médico também, gostaria de saber, mas o Vereador Cláudio Santos quer esperar vir a resposta, 
nós temos uma idéia, a gente não tem o documento para ver, mas se for verdade isso, 
senhores vereadores, a semana que vem nós vamos ter uma peleia muito grande aqui, que não 
é justo, não é justo que se engane o povo desse jeito, se minta para o povo, e nós aqui, disse o 
Vereador Cláudio Santos, eu já disse quinhentas mil vezes nessa casa, estamos aqui para 
fiscalizar, doa a quem doer, e se vai doer vai doer segunda-feira, pode ter certeza disso, porque 
não vamos deixar por isso não, obrigado senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; 
continua em discussão os requerimentos, Vereador Paulino de Moura; Vereador Paulino de 
Moura; senhor presidente, senhores vereadores, imprensa através do Serginho, da Ana Maria, 
ao De Loreno vereador eleito, aprenda, veja, escute, porque esse processo é um processo 
aonde você tem que colocar a sua posição onde você tem que colocar o que você vê, o que 
você sente, e a comunidade tem que entender, é um processo democrático, onde as pessoas 
definem, vê as suas idéias, colocam ela em prática, eu gostaria senhor presidente, senhores 
vereadores, comunidade, de amenizar um pouco essa situação, colocar que durante essa 
semana estivemos em Brasília, eu e o Vereador Antonio Azir e o Vereador Felipe Sálvia, onde 
trouxemos para o nosso município boas conquistas, a primeira delas é a possibilidade de 
aportar um recurso grande, bom, para que nós façamos no município de Carazinho, na volta de 
Carazinho, uma fazenda para recuperação de dependentes químicos, uma fazenda e não uma 
clinica, porque a clinica você vai lá e vai desintoxicar o jovem, e a fazenda você vai tratar o 
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espírito, tratar a dignidade, tratar que ele tenha um trabalho para se desenvolver nessa fazenda, 
e quero aqui dizer que o prefeito Alexandre, através de um oficio, se colocou a disposição do 
Senador Zambiasi, para que o município faça a doação dessa área, para que nós possamos lá 
fazer a infra-estrutura, fazer prédio, botar pessoal, fazer a infra-estrutura dele toda, dentro de 
equipamento, então esta próximo de Carazinho ter uma fazenda para recuperação de 
dependentes químicos no nosso município, porque hoje as pessoas que fazem o trafico estão 
vencendo a batalha com nossos filhos, com as pessoas do nosso município, mas nós não 
vamos desistir, porque nós vamos tentar recuperar, e prevenir aquele que ainda não entrou nas 
drogas, também conseguimos isso eu quero deixar aqui de publico que o Vereador Felipe 
Sálvia teve uma atuação decisiva nessa situação, onde o deputado federal Beto Albuquerque, 
coloca a partir do final do mês de dezembro, inicio do mês de janeiro, um recurso para fazer o 
asfalto da BR até o nosso aeroclube, vocês vão dizer, mas porque disso, porque isso trás 
desenvolvimento, isso trás renda, isso trás as pessoas virem para o nosso município, porque 
faz parte da nossa situação, de ter um aeroporto asfaltado, calçado, onde as pessoas possam 
chegar até lá, também estivemos em Porto Alegre aqui esta o assessor do deputado Luiz 
Augusto Lara, onde ficará conosco essa semana aqui na região, onde o secretário e hoje 
deputado, Luis Augusto Lara se coloca a disposição do nosso município, para que nós 
possamos aqui fazer praças, áreas de lazer para nossa juventude, fazer campos de futebol, 
através da secretaria de turismo, então nós estamos muito feliz, porque essa viagem feita a 
Brasília, ela foi uma viagem que trouxe muitos dividendos para o nosso município, para que nós 
possamos aqui como vereador buscar atender os anseios da comunidade, atender os anseios 
do povo, e aqui esta uma classe que esta buscando as suas reivindicações, e justas essas 
reivindicações, e cada um de nós, cada um da sociedade, tem que buscar realmente a melhoria 
de condições de vida, dos nossos familiares, de nossos filhos, das pessoas que aqui vivem, 
também quero cumprimentar o suplente de Vereador Marcos Soares, estava aqui também o 
Rudi, vereador eleito pelo PP, então comunidade, vereadores, eu teria hoje, muitas coisas a 
fazer, muitas coisas a dizer, mas eu aprendi uma coisa com De Loreno, muitas vezes você tem 
que ouvir mais e falar menos, porque falar é fácil, eu tenho uma tese, uma noticia boa para ti 
transformar ela numa noticia ruim é bem fácil, bem ligeirinho, mas uma noticia ruim, transformar 
ela em boa é muito complicado, então quero dizer assim, é fácil a gente jogar para a torcida, é 
fácil a gente jogar para a platéia, jogar para o publico, mas eu quero ver as ações, os trabalhos, 
buscar e lutar pelas pessoas que procuram a nós vereadores eleito,então eu quero dizer assim 
que eu estou hoje, hoje eu estaria bem polemico, mas eu acho que não é o momento, não é a 
hora, eu vou procurar ouvir mais, conhecer  mais as pessoas e daí eu vou começar também, e 
vocês vejam que eu estou indo para o quarto mandato, eu ainda não conheço as pessoas na 
sua plenitude, na integridade total, eu quero conhecer essas pessoas para que eu possa tomar 
algumas posições posterior, sim Vereador Felipe Sálvia; Vereador Felipe Sálvia; dá só uma a 
parte Vereador Paulino de Moura, o senhor disse que esta no quarto mandato e ainda não 
conhece as pessoas, eu estou no sexto mandato e também não conheço as pessoas, as 
pessoas mudam, nós acabamos de ver essa mudança, final de semana, mas isso faz parte do 
ser humano, vereador; Vereador Paulino de Moura; obrigado Vereador Felipe Sálvia, mas eu 
tenho uma convicção, que eu vou honrar  esse mandato que eu recebi, porque eu fiquei três 
anos fora de Carazinho, e a população ainda acreditou no meu trabalho, eu vou honrar, essas 
pessoas que não honraram com seus compromissos terão que explicar para o seu eleitor o 
porque não honraram e como fizeram a situação que o fizeram, eu vou com toda a sinceridade, 
elas vão ter em mim uma terceira via, convido ao Vereador Felipe Sálvia que faça comigo essa 
terceira via, porque nós vamos mostrar para a sociedade quem é quem aqui dentro desse poder 
legislativo, e as pessoas que não honram com a sua palavra, seria isso senhor presidente,  
senhores vereadores, mito obrigado; Presidente Vereador Luiz Leite; continua em discussão 
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os requerimentos, Vereador Vilson Paese para discussão dos requerimentos; Vereador Vilson 
Paese; senhor presidente, nobres pares, imprensa escrita e falada, escrita na pessoa do 
Serginho, Diário da manhã, Ana Maria radio Gazeta, professores, Altemar, representando aqui 
os pensionistas, aposentados e futuros aposentados e mais amigos que estão presentes nessa 
sessão ordinária, Marleide, Silveira, minha querida professora também, filha do seu Preto do 
Opa Opa, meu querido, ainda diretor da prefeitura, o professor Claudir, De Loreno, vereador 
eleito pelo PP, demais autoridades presentes, com relação aos professores nós já colocamos o 
nosso pensamento, parabéns Vereador Antonio Azir, quero fazer minhas as tuas palavras, e 
este parlamento, o poder legislativo de Carazinho, tem sim que se engajar com os professores, 
porque nivelar por baixo, quem educa, é terrível Vereador Felipe Sálvia, Vereador Déio, 
Vereador Adroaldo De Carli, Vereador Paulino de Moura, Vereador Jaime Fragoso, Vereador 
Gilnei Jarré, Vereador Cláudio Santos, presidente, esta na hora de nós colocarmos em pratica 
realmente um salário digno para que os professores tenham animo de continuar a lecionar, a 
trabalhar, com nossos filhos, educando, dando a eles a melhor educação para isso tem que 
iniciar com salário digno, esperamos que isso ocorra, com esse requerimento que nós vamos 
mandar Vereador Antonio Azir, que vossa senhoria apresentou verbal, mas nós iremos, aqui 
nós fizemos a troca de óculos, seguidamente, de repente eu pego o do colega ele pega o meu 
e não tem problema, isso faz parte também, a gente já esta meio ceguinho e precisa de óculos, 
é verdade, mas nós precisamos sim, até para descontrair, como disse o Vereador Paulino de 
Moura, nós precisamos sim, é tomar posição, eu só gostaria, a Izaura não colocou aqui na 
tribuna, como é que foi a adesão hoje dos colégios, eu gostaria que depois, de lá mesmo ela 
nos dissesse, quantos colégios participam, se é integral, se é parcial, quem esta em greve, 
quem não esta, senhor presidente, como a classe do magistério reivindica salários dignos, nós 
temos aqui hoje o representante dos aposentados e pensionistas onde, e para os três 
vereadores que estiveram em Brasília, ele nos passou em mãos aqui, um documento de um 
morador de Carazinho, associado na associação aqui, o Sr. Nelson Marcondes, ex-funcionário 
do governo do Rio de Janeiro no governo do Leonel de Moura Brizola, mas ele é aposentado do 
Unibanco de Carazinho, e ele nos manda a carta que apresentou para a câmara dos 
deputados, e foi lida essa carta dele na integra e foi aplaudida em pé por todos os deputados, 
não sei se estavam os 513, mas devia estar um numero expressivo, eu vou ler para vocês, com 
a permissão senhor presidente, nobres colegas; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não 
vereador; Vereador Vilson Paese; Excelentíssimas Deputadas e Deputados Federais, Caras 
Amigas e Amigos! É impressionante as justificativas que os políticos utilizam quando querem 
deixar de atender alguma reivindicação popular; No caso da correção que o Pais deve aos 
aposentados, e deve mesmo, porque nós começamos, a maioria, a recolher de acordo com 
uma LEI, foi realizado um contrato com o governo, nós tendo a obrigação de descontar de 
nosso proventos obrigatoriamente, com o compromisso da União de nos pagar X salários e, de 
repente, o contrato foi quebrado unilateralmente pelo ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, de triste memória para nós aposentados, que acabou com os aumentos proporcionais 
ao salário mínimo; hoje nós sabemos que o aposentado não recebe aquele numero de salários 
que recebiam quando foram aposentados, aqui queremos deixar claro que o presidente Lula 
tem responsabilidade sim de corrigir esta distorção, este crime que é cometido contra os 
aposentados que, como já dissemos, têm que se desfazer de um apartamento ou casa por não 
poderem pagar o IPTU e o condomínio, indo morar de favor com parentes, por terem seus 
benefícios altamente achatados, sem falar nas questões de saúde e dificuldades para comprar 
os remédios necessários; Agora, a justificativa é não se pode criar despesas sem declarar de 
onde vêem os recursos”, que “papo mais furado”; Quando é dado o aumento para o executivo, 
senadores, deputados, judiciário, etc. não acham de onde tirar os recursos? Quando o governo 
criou a “Bolsa Família”, não achou de onde tirar os recursos? Quando a oposição derrubou a 
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CPMF o governo não encontrou uma maneira de equilibrar o orçamento, criando outras fontes 
de arrecadação? Quando o governo projetou o PAC não encontrou lugar de onde tirar os 
recursos? Quando é interesse do governo ou do legislativo sempre é encontrada a solução, nós 
não somos contra “Bolsa Família” ou aumento de quem quer que seja, somente reivindicamos 
que nossos direitos adquiridos sejam respeitados, encontrem a fonte de recursos como é o 
nosso direito; esta foi a carta que um aposentado,  o Nelson Marcondes, encaminhou a câmara 
dos deputados e foi lido, então realmente nós aqui senhor presidente, senhores vereadores, 
nós viemos aqui nós brigamos, mas o vereador, é uma andorinha, e nós dez mesmo 
pleiteamos, batalhamos, De Loreno, vem preparado, vem com a adaga e com o cabo junto, 
porque a peleia é árdua, quando o legislador, o vereador, quer trabalhar em favor do povo, luta 
por uma classe, mas defende em si a comunidade, sofre, encontra as portas fechadas, e assim 
é a solução, a nível de município, a nível de estado, a nível de união, meu Deus esse Brasil 
cresceu, e esta crescendo, agora vem à recessão mundial, quando estava bom não falavam em 
aumento de classe nenhuma, ao menos do povo, agora já dizem, a recessão esta vindo ai, não 
pode dar, mas então, só uma coisa e concluo, o petróleo chegou ai, a cento e quarenta e oito, 
hoje esta sessenta, não existe redução, o dólar baixou que ninguém mais queria falar em dólar, 
continuava subindo, hoje o dólar subiu um pouquinho, chegou a três e cinqüenta e cinco, hoje 
esta dois e vinte, e as coisas já estão subindo por causa do dólar, que dificuldade de nós viver, 
viva você com esse barulho e nessa turbulência, obrigado senhor presidente, obrigado nobres 
pares, uma boa noite a todos; Presidente Vereador Luiz Leite: continua em discussão os 
requerimentos, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores 
favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os 
requerimentos por unanimidade; nós temos um requerimento apresentando na reunião anterior 
do dia 10/11/2008 de nº 05 de autoria do Vereador Marcos Soares, o qual foi pedido vistas pelo 
Vereador Vilson Paese que terá que ir a votação nesta noite, esta em discussão o requerimento 
com pedido de vistas de autoria do Vereador Marcos Soares, pois não Vereador Vilson Paese; 
Vereador Vilson Paese; senhor presidente, só para não ir para a tribuna novamente, eu quero 
parabenizar o Vereador Marcos Soares, pela iniciativa, eu fui na Corsan, porque eu achei que o 
requerimento era até pesado, e realmente não tinha conhecimento que o final de rede quando 
falta água os moradores desse final sofrem, e o gerente confirmou, e o gerente me disse que 
vão fazer sim a menos de dez dias averiguar e fazer a amostra da qualidade da água, só que, 
para tirar o medidor, realmente pode alguns moradores do final deixar a água aberta,correr  a 
céu aberto, então ele se responsabilizou, em menos de dez dias verificar sempre quando há 
estouro da água, e eu apresentei um requerimento hoje dizendo que a Corsan acelere a troca 
da canalização, para que não haja mais esse problema nas nossas ruas, estourando água 
potável, água indo fora e desperdício de dinheiro, obrigado presidente, obrigado nobres pares; 
Presidente Vereador Luiz Leite; esta em discussão, Vereador Antonio Azir; Vereador 
Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores,  as pessoas que chegaram após o meu 
primeiro pronunciamento, uma saudação, ao Roger, assessor do Deputado Lara, que esta nos 
visitando e a toda a nossa região, devemos fazer uma peregrinação sobre a convenção do PTB, 
nós queremos parabenizar o Vereador Marcos Soares que é suplente de vereador do PTB, na 
atitude que teve através de seu requerimento, foi muito feliz, eu também não tinha 
conhecimento Vereador Vilson Paese, sobre essa situação, creio eu que muitas pessoas que 
estão hoje sendo prejudicadas, vão continuar prejudicadas na questão da qualidade da água, 
mas pelo menos não serão prejudicadas no custo financeiro, que pagam a Corsan, e também 
com o requerimento que seja feita uma analise desta água de dez em dez dias, creio eu que 
todos terão acesso há uma água de boa qualidade, também antes não me referi a Ana Maria 
que sempre se faz presente da rádio Gazeta, também a nossa saudação, e a todos que 
chegaram após o nosso pronunciamento, boa noite; Presidente Vereador Luiz Leite; continua 
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em discussão o requerimento, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovado o requerimento de autoria do Vereador Marcos Soares por unanimidade, solicito ao 
senhor secretário que faça a leitura do numero e autoria dos senhores vereadores das moções 
apresentadas para discussão e votação nessa reunião ordinária; Secretário Vereador Cláudio 
Santos; moção de nº 01 Vereador Paulino de Moura – PTB; nº 02 Vereador Paulino de Moura – 
PTB; nº 03 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 04 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 
05 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 06 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 07 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 08 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 09 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 10 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 11 
Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 12 Vereador Adroaldo De Carli – PMDB; nº 13 
Vereador Vilson Paese – PDT; nº 14 Vereador Vilson Paese – PDT; nº 15 Vereador Vilson 
Paese – PDT; nº 16 Vereador Déio – PMDB; nº 17 Vereador Jaime Fragoso – PSDB; nº 18 
Vereador Jaime Fragoso – PSDB; Presidente Vereador Luiz Leite; antes de colocar em 
discussão e votação as moções, também quero registrar, já havia saudado a presença da 
imprensa, Ana Maria que aqui se encontra também, e da minha sobrinha que se encontra ai 
também como professora, Gelsi Quevedo Agne, uma satisfação estar na casa do povo, e as 
demais pessoas que foram chegando ao longo do transcorrer dessa reunião ordinária, esta em 
discussão as moções apresentadas pelos senhores vereadores, esta em discussão, não 
havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovadas as moções por 
unanimidade; Vereador Vilson Paese; senhor presidente; Presidente Vereador Luiz Leite; 
pois não vereador; Vereador Vilson Paese; antes de nós entrarmos na votação dos projetos, 
eu só queria com a permissão dos nobres colegas, saudar o Vereador Rudi que também se 
encontra presente nesta sessão, e perguntar a presidente do CEPERGS, professora Izaura, 
aquilo que eu falei na tribuna, para que ela nos coloque, não que retorne a tribuna, mas que 
possa nos dizer como se encontra a greve de Carazinho, quantos educandários aderiram total 
ou parcialmente, por gentileza, daria para responder para nós, por gentileza; Presidente 
Vereador Luiz Leite; por gentileza, só um minutinho que vamos ter que registrar a pergunta do 
vereador com a resposta da professora Izaura, só um minutinho por gentileza, gostaria que a 
senhora se dirigisse à tribuna; Senhora Izaura Osório Sales; como hoje é um dia bastante 
difícil, primeiro dia de greve, então nós estamos com um tanto de dificuldade para saber quais 
as escolas que estão totalmente paralisadas, a greve aqui em Carazinho já é uma realidade, 
todas as escolas tem grevistas, mas as escolas, nós inclusive deixamos uma lista que parou 
totalmente já hoje pela parte da manhã, a gente tem o Sorg, tem a escola, o pessoal me ajuda 
lá por favor, Marques Caravelas já esta parado pela manhã e a noite, nós temos o Paulo 
Frontin, Eduardo Graeff, Ernesta Nunes, inclusive assim, hoje, as 18:00 horas o Princesa Isabel 
fez uma reunião com todos os educadores, e amanhã que a gente vai saber, hoje à noite talvez 
a gente fique sabendo, nós sabemos que pela parte da manha o Sorg também esta parado, 
então quer dizer que a adesão é grande aqui em Carazinho porque nós pretendemos também 
fazer uma visita a todas aquelas escolas que não estão paralisadas e conversar com os 
professores para aderir a esse movimento, obrigada; Vereador Vilson Paese; professora 
Izaura, a nossa pergunta ela tem fundamento, nós perguntamos isso porque nós sabemos que 
se a classe toda esta mobilizada, assim mesmo reivindicar direitos há grandes dificuldades, 
imagine se a classe não estiver unida, então o nosso apoio aqui da câmara e certamente de 
outras câmaras de vereadores, nós gostaríamos que todos os professores estivessem, mas a 
gente não tem esse poder de influenciar e nem queremos isso; Senhora Izaura Osório Sales; 
exatamente isso, até porque a greve é um problema de conscientização e nós sabemos que 
lidar com o ser humano, conscientizar, isso é um situação muito difícil, mas todos os 
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educadores, mesmo que não estejam paralisados, eles sabem que é um momento importante, 
porque nós temos também contratados que estão sendo ameaçados, então por isso não estão 
em greve, obrigada a todos; Presidente Vereador Luiz Leite; só gostaria de informar também, 
Vereador Antonio Azir; Vereador Antonio Azir; senhor presidente, senhores vereadores, 
também gostaria de cumprimentar o vereador Rudi, vereador eleito que se encontra na casa 
neste momento, senhor presidente eu gostaria que fosse levado a votação o meu requerimento 
verbal, sobre o nosso apoio, nosso manifesto a todos os deputados da assembléia para que 
seja contrario a esse projeto de lei que prevêem o teto; Presidente Vereador Luiz Leite; eu iria 
me reportar sobre o seu requerimento verbal vereador, isto, fazer uma emenda no requerimento 
do Vereador Felipe Sálvia, com a assinatura dos dez vereadores fortalecendo, digamos assim, 
a busca de seus direitos dos nossos professores, do nosso magistério; Vereador Antonio Azir; 
se o Vereador Felipe Sálvia aceitar eu faço uma emenda ao requerimento dele, nós temos que 
votar a emenda para ver se todos concordam; Presidente Vereador Luiz Leite; só gostaria 
que o autor do requerimento se manifestasse para que ficasse gravado nos anais da casa; 
Vereador Felipe Sálvia; não há problema senhor presidente, pode fazer a emenda vamos 
aprovar; Presidente Vereador Luiz Leite; pois não, passamos agora então, está em votação a 
emenda do Vereador Antonio Azir no requerimento de autoria do Vereador Felipe Sálvia que é 
de apoio a reivindicação do nosso CEPERGS, do magistério em si com referencia ao piso 
salarial, esta em votação, não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, 
vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovada a 
emenda de autoria do Vereador Antonio Azir por unanimidade, solicito ao senhor secretario 
para que proceda a leitura bem como o numero da ementa e autor dos projetos de lei que irão a 
votação nesta noite, bem como os pareceres da comissão de justiça e finanças e da ordem 
econômica e social, pois não vereador; Vereador Felipe Sálvia; questão de ordem senhor 
presidente, eu gostaria de pedir vistas no processo de nº 2.228/217/08, Projeto de lei 143/08, nº 
02 e também fazer um requerimento verbal, senhor presidente, para que todos os processos, 
projetos fossem votados em bloco na noite de hoje; Presidente Vereador Luiz Leite; já havia o 
acordo senhor vereador, e conforme o pedido de vistas Vereador Felipe Sálvia do processo 
2.228/217/08 nós colocamos então em votação, vereadores que concordam com o pedido de 
vistas do Vereador Felipe Sálvia para o referido processo permaneçam como estão os demais 
que se manifestem, aprovado o pedido de vistas por unanimidade, os demais processos irão a 
votação em bloco; Secretário Vereador Cláudio Santos;  PROCESSO 2274/221/08, Relatório 
011/08, Autor: Legislativo Municipal, Ementa: Relatório de execução contábil Outubro/2008; 
Parecer da comissão de controle financeiro e orçamentário: Após análise dos relatórios de 
execução orçamentária: Balancete contábil e o balancete da despesa, bem como conciliação 
bancária relativa ao mês de outubro de 2008, esta comissão conclui referidos relatórios estão 
em conformidade com as normas técnicas da contabilidade pública, solicitando ao plenário 
desta casa a aprovação deste parecer. Carazinho, 17 de novembro de 2008.Vereador Antônio 
Azir - Relator e Presidente; Vereador Adroaldo De Carli – Secretário; Vereador Jaime Fragoso – 
Membro; PROCESSO 2.198/214/08, Projeto de Lei 142/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: 
Inclui meta nas Leis Municipais n° 6.256/06 – PPA 2006/2009 e n° 6.644 – LDO/2008 e autoriza 
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2008, no valor de R$ 90.000,00; PROCESSO 
2.229/218/08, Projeto de Lei 145/08, Autor: Executivo Municipal, Ementa: Autoriza a concessão 
de auxilio financeiro à Câmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho – CDL, abertura de Crédito 
Especial e transferência de recurso orçamentário do Legislativo para o Executivo, no valor de 
R$ 3.000,00; PROCESSO 2.230/219/08, Projeto de Lei 146/08, Autor: Executivo Municipal, 
Ementa: Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento da FUNDESCAR, no valor de 
R$ 4.750,00; PROCESSO 2.231/220/08, Projeto de Lei 027/08, Autor: Vereador Marcos Soares, 
Ementa: Dá denominação a RUA NICOLAU ERIO HENSEL;  parecer da comissão de justiça e 
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finanças de todos os projetos é o mesmo parecer, apenas mudando o relator, parecer da 
comissão de justiça e finanças: o presente projeto de lei é constitucional e quanto ao aspecto 
financeiro nada a opor. Sala das reuniões, 17 de novembro de 2008. Vereador Antonio Azir – 
presidente, Vereador Gilnei Jarré – secretário e Vereador Josélio Guerra – membro; parecer da 
comissão de ordem econômica e social também o parecer é igual em todos os projetos apenas 
mudando o relator, parecer: o presente projeto de lei encontra-se apto a ser incluído na ordem 
do dia. Sala das reuniões, 17 de novembro de 2008. Vereador Vilson Paese – presidente, 
Vereador Cláudio Santos – secretário e Vereador Paulino de Moura – membro;  Presidente 
Vereador Luiz Leite; está em discussão os pareceres sobre os referidos projetos de lei das 
comissões de justiça e finanças bem como da ordem econômica e social, esta em discussão, 
não havendo vereador que queira discutir colocamos em votação, vereadores favoráveis 
permaneçam como estão os demais que se manifestem, aprovados os pareceres da comissão 
de justiça e finanças, bem como o da ordem econômica e social dos referidos projetos de lei por 
unanimidade, estão em discussão os projetos de lei com os pareceres das referidas comissões 
já aprovados, está em discussão, não havendo vereador que queira discutir colocamos em 
votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão os demais que se manifestem, 
aprovados os projetos de lei por unanimidade; nada mais havendo a tratar e sob a proteção de 
Deus declaro encerrada a presente reunião ordinária, convocando os senhores vereadores para 
a próxima reunião a ser realizada dia 24/11/2008  às 18:30 minutos, um boa noite a todos.  
 
 
 
 
 
 
 
           Vereador Luiz Leite                                              Vereador Cláudio Santos     
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